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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةسمدقم

 لسرأو 6 سابتقا ريغ نم ملاعلا قلخ يذلا هلل دمحلا

 مل ةمأل ةقفش « سايقلاو داهتجالا حابأو ةنسلاو باتكلا

 ةالص . سافنألا ددعو راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هيلع

 ىلعو 0 سابتلا الو امهيف بايترا ال نيمئاد ًامالسو
 هلأ

 اه دلع ساجرألا نم نيرهطملا هجاوزأو هباحصأو

0 

 . هردقو هعفن مظع ملع هقفلا لوصأ ملع نإف : دعب امأ

 رانمو « ةيعرشلا ماكحألا رادم هيلع ذإ « هرخفو هفرش العو

 ام مهأ وه ذإ « داهتجالا ىف ةدمعلا وهو « ةيعرفلا ىواقفلا

 ام ةنسلاو باتكلا نم ملعتي نأ دهتجملل دب ال ذإ « هيلع فقوتي

 فرعيو ) اهيلع عمجملا لئاسملا فرعيو « ماكحألاب قلعتي

 هذه نم ءيش يأب لهجلاف ؛ ةاورلا لاحو خسانلا نم خوسنملا

 )١( ص تاقرولا ظافلأ لح ىلع تارهازلا مجنألا ةمدقم رظنا 196 .
 و



 طورش ةفرعم نم هل دب الو « أطخلا يف دهتجملا عقوي رومألا

 . هيلع فقوتم داهتجالا نآأل؛ سايقلا

 نم لوأ وه هللا ةمحر هيلع يعفاشلا مامإلا ناك دقلو

 « ةلاسرلا » هباتك هيف بتك « عازن الب لوصألا ملع يف فلأ

 ينعأ - وهو . ناسارخ يف يدهم نبا ىلإ اهلسرأ يتلا
 كلذ دعب مث « كلذ هنم بلط نأ دعب رصم يف - يعفاشلا

 لوصأ يف فينصتلا ىلع ءاملعلا لبقأو فيلآتلا تعباتت
 ًابتك ةيفنحلا ءاملع فلأف « ةعبرألا بهاذملا عيمج نم هقفلا

 . امهريغو يسخرسلاو يودزبلا مامإلاك لوصألا يف ةريثك

 نمو « يزاريشلاو يلازغلاو نيمرحلا مامإك ةيعفاشلا نمو

 يضاقلاو ينالقابلا ركب يبأ نييضاقلا لثم ةيكلاملا

 « بجاحلا نباو يرزاملا مامإلاو . يدادغبلا باهولا دبع

 يف ةدعلا » هباتك فلأ ىلعي يبأ يضاقلا لثم ةلبانحلا نمو

 مامإلا بهذم لوصأ يف باتك لوأ ربتعيو « هقفلا لوصأ

 جذومن درجم وه امنإ اذهو « امهريغو ةمادق نباكو ؛ دمحأ

 ةاعارم نود هقفلا لوصأ يف اوفنص نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم

 فاطملا ىهتنا ىتح اذكهو ؛ مهتايفو الو مهداليم بيترت

 نيا ا يملا وردا فاح حلا ىلإ
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 يذلا « عماوجلا عمج )» هباتك نيدلا جات بتكف « يكبسلا

 ملع يف باتك ةئام ءاهز نم هعمج هنأ هتمدقم يف ركذ

 حورشلا هيلع ترثكف هدعب نم ءاملعلا هيلع لبقأو « لوصألا

 نإف « هل يلحملا حرش اميس الو تاقيلعتلاو يشاوحلاو

 قيلاعتو « ةديفم ةريثك يشاوح هيلع اوبتكف هب اونتعا ءاملعلا

 لمكي نم مهنمو « هنع عفاديو رصتني نم مهنمف « ةعفان
 « يطويسلا مامإلاك همظن نم ءاملعلا نمو « هنم صقن ام

 ل ا سيرحل

 نرقلا نم لوألا دقعلا ىلإ هحورشو عماوجلا عمجب نوع

 يوتا راو دسم را طن لاا نك ١ قييع دع ىلاقلا

 ًاسلس ًامظن همظنف « يولعلا مي ميهاربإ جاحلا نب هللا دبع

 مزتلا هنإ ثيح فورحلا يناعم الإ هنم كرتي مل ًاحضاو
 : ةمدقملا يف لاقف « لوصألا ىوس ام بنجتب

 ار رت ريع نوعنلا عون اركذ ام يدصقم نع ًاذبتنم

 ىلع داز هنأ عم « لوصألل هريغ : هلوق يف ريمضلاو

 ىلحملا يشاوح نم اهذخأ تادايزب عماوجلا عمج يفاام

 امهر ةكيرشو ( ديقتلا لوب و: ىداشلا «تانيبلا تايآلا » ك

 يغتبمل دوعسلا يقارم» : هامسو كلذ ريغ ىلإ يفارقلل
 ْ ْ 20 عرهعلاو نقلا

 . ( ٠١ - 4 /١)دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن ةمدقم رظنا )١(

 م



 لضف وجري فيعض ةكراشمو َلقم دهج اذهف : لدعبو

 نم « هالاو نمو هبحصو هلآ ىلعو ُهّنِيَع هلوسر ةكربو « هالوم

 . هادهلا نيدشرملا ةمتآلا

 ناهذأ ىلإ هدعاوق طيسبتو ملعلا اذه بيرقت هب تدرأ

 . فينملا ردقلا يذ فيرشلا ملعلا ةبلط نم نيئدتبملا

 اةحوم اه نبق تافرولا ةمزظنم تعا تلكاذتو

 هتايبأ كّقو « مظنلا صنب ًامزتلم تنك ينكل « نيئدتبملل

 هذهو « مظنلا كلذب صاخ لمعلا كاذف« هظافلأ حرشو

 نم لهسأو طسبأ يهو « مظنلاب مازتلالا نم ةررحم دعاوقلا
 هناحبس هللا نم لوبقلا هل وجرأ امهالكو « حرشلا كاذ

 . ميركلا ههجول ًاصلخم ًاصلاخ يلمع نوكي نأو « ىلاعتو

 هيف تأطخأ ام يل رفغي نأو « هؤرقي نم لك هب عفني نأو
 . ( ريصملا كيلإو انبر كنارفغ )

 : مهنم؛ ملعلا ةمئأ نم ةلمج ىلع ملعلا اذه تأرق دقو ظ

 ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع بيبحلا دلاولا يديس
 نب نسح خيشلا يديسو )2 نامأ ىيحي دمحم خيشلا يديسو

 .يجحللا ديعس نب هللا دبع خيشلا يديسو .طاشملا دمحم

 دمحم نينسح خيشلا يديسو . ةمركملا ةكم ءاملع نم ءالؤهو
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 ءالؤهف «جحلا مساوم يف يتأي ناك امل رصم يتفم فولخ

 . ةعساو ةمحر هللا مهمحر «لوصألا ملع مهنع تيقلت

 « عماوجلا عمج , باتك ىلإ يدنس

 يدلاو دنس ىلع رصتقأس ينكلو « ةريثك هيلإ يديناسأو

 يكلاملا سابع نب يولع ديسلا يدلاو نع وهو « هللا همحر

 يكلاملا زيزعلا دبع نب سابع ديسلا هيبأ نع ينسحلا
 خيشلاو اطش ركب يبأ ديسلا خيشلا هخيش نع ىنسحلا

 خيش مامإلا نم امهالك « ةيكلاملا يتفم يكلاملا دباع دمحم

 نب نامثع خيشلا نع نالحد ينيز نب دمحأ ديسلا مالسإلا

 نب ىسيع نع يناونشلا دمحم خيشلا نع « يطايمدلا نسح

 هللا دبع نب ملاس نع يرفدلا دمحم نع يواربلا دمحأ
 دمحم نع يىرصبلا ملاس نب هللا دبع هدلاو نع يرصبلا

 نع يمينغلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع يلبابلا ءالعلا نبا

 ايركز مالسإلا خيش نع ىلمرلا دمحأ نب دمحم كيهشلا

 يبأ فلؤملا نع تارفلا نب ميحرلا دبع زعلا نع يراصنألا

 . يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولا ديع رصن
 اذهب اهيوري يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع هدلاو تافلؤمو

 . هيلا كحملا



 « تافرولا » ندم ىلإ يدنس

 نع وهو« ايركز مالسإلا خيش ىلإ قباسلا دنسلابو

 مئادلا دبع نب دمحأ نع يزغلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 هللا دبع يبأ نع ينارحلا يلع نب دمحم نع « يسدقملا

 نيمرحلا مامإ فلؤملا نع يوارفلا لضفلا نب دمحم



 هقيطلا لوصأ باب
 نفلا اذهل بقل وههقفلا لوصأ ظفل نأ ملعا

 نم ًايفاضإ ًابيكرت بكرم ظفل وهو « نودملا صوصخملا
 هل هقفلا لوصأ ظفلف « هيلإ فاضمو فاضم « نيأزج

 هيدرفم نم مهفي ام وهو « يفاضإلا هانعم امهدحأ : ناينعم

 . يناثلل هتفاضإب لوألا دييقت دنع

 اذه لعج يذلا ملعلا وهو« يبقللا هانعم امهيناثو

 . هيلإ لوألا هانعم نع لقنو هلابقل يفاضإلا بكرملا

 ظفلف يناثلا امأو . لوصألا ظفلف لوألا ءزجلا امأف

 يأ نادرفم - هقفلاو لوصألا ينعي - نآزجلا ناذهو « هقفلا

 دض ال بيكرتلا دض انه دارفإلاب دارملاف« نيبكرم ريغ

 . ىفخي ال امك عمج لوصألا ظفل نإف عمجلاو ةينثتلا

 يذلا لوقعملا وأ سوسحملا ءيشلا وه : ةغل لصألا

 . هساسأ وه يذلا رادجلا لصأك هريغ هيلع ينبني

 ةرجشلا عورفك هريغ ىلع ىنبي يذلا ءيشلا وه عرضلاو

 . هلوصأل هقفلا عورفو اهلوصأل

 : ناعم ةعبرأ لصألا ظفللف حالطصالا بسحب امأ

 باتتكلا ةلأسملا هذه يف لصألا : مهلوقك ليلدلا
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 . هتلدأ يأ هقفلا لوصأ هنمو « ليلدلا يأ ةنسلاو

 حجارلا يأ ةقيقحلا مالكلا يف لصألا : مهلوقك ناحجرلاو

 ىلع رطضملل ةتيملا ةحابإ وحن ةرمتسملا ةدعاقلاو

 . لصألا فالخ

 . سايقلا باب يف يتأيس امك اهيلع سيقملا ةروصلاو

 ماكحألا ةفرعم : ًاحالطصاو . مهفلا : ةغل هقفلا

 : كلذب جرخف « داهتجالا اهقيرط يتلا ةيعرشلا

 . نينثالا فصن دحاولا نأب ملعلاك : ةيلقعلا ماكحألا

 . ةقرحم رانلا نأب ملعلاك : ةيسحلاو

 تاولصلا نأو دحاو هللا نأب ملعلاك : ةيعطقلاو

 يف ًاهقف ىمسي ةئالثلا هذهب ملعلا سيلف« ةبجاو سمخلا
 . حالطصالا

 فلكملا لعفب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ وه مكحلا

 : ءايشأ ةعبس مكحلاب قلعتيو « هفيلكت ثيح نم
 مارحلاو هوركملاو حابملاو بودنملاو بجاولا
 مكحلا نأ روهشملا حيحصلاو .دسافلاو حيحصلاو
 ةهاركلاو ةحابإلاو بدنلاو باجيولا : ىهو(« طقف ةسمخ
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 نأل ,؟١' عضولا باطخ نم داسفلاو ةحصلا نأو « ميرحتلاو

 يذلا داسفلاب وأ ةحصلاب امإف تالماعملاب قلعت نإ مكحلا

 وهف تالماعملا ريغب قلعت نإو « دحاو ىنعمب نالطبلاو وه

 . ءاوسلا ىلع كرتلاو لعفلا يف نذإ وأ بلط امإ

 وأ مزاج امإ امهنم لكو « هك وأ لعف بلط امإ بلطلاو

 هلوق لولدمك باجيإلا مزاجلا لعفلا بلطف« مزاج ريغ
 مزاجلا ريغلا لعفلا بلطو 42") ةالصلا اوميقأو # ىلاعت

 هرجأف حلصأو اًمع نمف # : ىلاعت هلوق لولدمك بدنلا

 هلوق لولدمك ميرحتلا مزاجلا فكلا بلطو « 27 هللا ىلع

 ريغلا فكلا بلطو« #4 (؟ انزلا اويرقت الو # : ىلاعت
 مكدحأ لخد اذإ ١ نيحيحصلا ثيدحك ةهاركلا مزاجلا

 . « 7*2 نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا

 ١ هك ىلع نق اعيزور هلاطق زلط سنار ايو ايش ول اف

 وأ اببس ءيشلا لعجب قلعتملا هللا باطخ وهو« يعضولا مكحلا هب دارملا )١(

 . تالوطملا ىف هلحمو « ادساف وأ احيحص وأ اعنام وأ اطرش

 : 51 : رونلا (6)

 ) )9ىروشلا : 1٠
 م9 : ءارسإلا (8)

 (50١/؟)ملسمو ء(61/5١١(770)و(555)(5١١ )١/ يراخبلا هاور (5)

 .(ا/15)
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 . هكرت ىلع بقاعي الو هلعف ىلع بائي ام وه بودنملاو
 هكرت ىلع الو هلعف ىلع باثي الام وه حابملاو

 . هلعف ىلع الو هكرت ىلع بقاعي الو

 هكرت ىلع باثي ام وهو « بودنملا سكع هوركملاو
 . هلعف ىلع بقاعي الو ًالاثتما

 هكرت ىلع باثي اموهو « بجاولا سكع مارحلاو
 . هلعف ىلع بقاعيو ًالاثتما

 ةيفيلكتلا ماكحألاب ةامسملا يه ةسمخلا ماكحألا هذهو

 هيف ام همازلإ يأ هفيلكت ثيح نم فّلكملا لعفب ةقلعتم اهنأل
 : كرت وأ لعف نم ةقشم يأ ةفلك

 . عرشلا هب ءاج ام قفاوي يذلا لعفلا وه حيحصلاو

 . دادتعالاو ذوفنلا هب قلعتيو

 هيف ربتعي ام عمجج دق نوكي نأ : هانعمف دادتعالا امأ

 :ناكرألاو طزوزشلا نم اعرش

 . دوصقملا ىلإ غولبلا وه ذومنلاو
 دادتعالاب يهقفلا حالطصالا بسحب فصوت ةدابعلاو

 . ذوفنلاو دادتعالاب فصوت ةلماعملاو « طقف

 قّلعتي الو ةعيرشلا فلاخ ام وهو « لطابلا وه دساّفلاو

 . هب دتعي الو ذوفنلا هب
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 ملعلا

 مولعملا ةفرعم : ًاحالطصاو« نيقيلا : ةغل ملعلا

 نأ هنأش نم ام « مولعملا » ىنعمو « عقاولا يف هب وهام ىلع

 . ًامودعم وأ ناك ًادوجوم ملعي

 يحالطصالا هموهفم يف هقفلاب صتخي ال ملعلا ظفلو

 يعرشلا ىنعملاب هقفلاف « هريغو هقفلا لمشي لب يعرشلا

 مهفلا هقفلا نإف يوغللا ىنعملاب اذكو ملعلا نم صخأ

 . معأ يهو ةفرعملا ملعلاو

 ىلع ملعي نأ هنأش نم ام روصت وهو لهجلا هدضو

 ملعلا مدع هنإ : هفيرعت يف ليقو « عقاؤلا يف هب وه ام فالخ
 . بكرملاو طيسبلا لمشي وهو

 امأو « نيضرألا تحت امب انملع مدعك وهف طيسبلا امأف

 كاردإك « هتئيه فالخ ىلع مولعملا روصت وهف بكرملا '
 مدقب ةفسالفلا داقتعاو « ةرخآلا يف هللا ةيؤر مدع ةلزتعملا

 . ملاعلا

 ءافتنا لهجلا : لاقي نأ نيمسقلل لماشلا فيرعتلاو

 نأب امإ .كرديف دصقي نأ هنأش نم ام يأ دوصقملاب ملعلا
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 ام فالخ ىلع كردي نأب وأ . طيسبلا وهو ًالصأ كردي مل

 هيف نأل ًابكرم يمسو « بكرملا وهو عقاولا يف هيلع وه
 . لهاج هنأب ًالهجو كردملاب ًالهج « نيلهج

 ىلإ مسقني وهو .«قولخملا ملع ملعلاب دارملا مث

 : بستكمو يرورض

 رظن ىلإ هيف جاتحي ال يذلا وه يرورضلا يأ لوألاف
 .هعفد ناسنإلل نكمي ال هنأل ًايرورض يمسو.« لالدتساو

 لصحي هنإف« رصبلاو عمسلاو سمللاو قوذلاو مشلا ةساح

 ناك ام وه باستكالاب لصاحلا ملعلا يأ يناثلاو

 . ثداح

 . بولطملا ىلإ يدؤيل ليلدلا بلط : لالدتسالاو

 دنع اذهو « بولطملا ىلإ دشرملا وه : ليلدلاو
 لصوتلا نكمي ام ليلدلاف نييلوصألا دنع امأو « نيملكتملا

 . يربخ بولطم ىلإ هيف رظنلا حيحصب
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 ىلإ يدؤيل هيف روظنملا لاح يف ركفلا وهرظنلاو
 لالدتسالاو رظنلا ىدؤمف « نظ وأ ملع نم بولطملا

 . لدحاو

 نم رهظأ امهدحأ نيرمأل صخشلا زيوجت وه نظلاو
 نظلاب ىمسي يذلا وه حجارلا فرطلاو « هدنع رخآلا

 . مهولاب ىمسي حوجرملا فرطلاو

 . رخآلا ىلع امهدحأل ةيزم ال نيرمأ زيوجت كشلاو
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 هقفملا ل وصأ

 : هضيرعت يفربتعملا

 ثحبلاك « ةلصفملا هقرط ال ةلمجملا هقفلا قرط : الوأ

 هنأب يهنلا قلطمو « ةقيقح بوجولل هنأب رمألا قلطم يف

 - اهن.لالدقسالا ةيفيك : ايئاثو

 هذهف . دهتجملا وهو اهب لدتسي نم تامص : ًاعلاثو

 . بقللا اذهب ىمسملا نفلا يه ةثالثلا

 اوميقأو # : ىلاعت هلوقك ةيليصفتلا هقفلا ةلدأ امأ

 يف ُهليَي هتالصو. # انزلا اويرقت ةت الو # # ةالصلا

 ال ثيح سدسلا نبالا تنبل نأ ىلع عامجإلاو . ةبعكلا
 .ًالضافتم هعيب عنم يف ربلا ىلع زرألا سايقو . اهل بصاع

 نم تسيلف « اهئاقب يف كش نمل ةراهطلا باحصتساو

 رظنلاو « ليثمتلل هبتك يف اهضعب ركذي امنإو هقفلا لوصأ
 وحن يف رمألا نأ ىلع ملكتي هنإف هيقفلا ةفيظو وه امنإ اهيف
 ىلاعت هلوق يف يهنلاو . بوجولل # ةالصلا اوميقأو 9

 امنإ هنإف يلوصألا فالخب « ميرحتلل 4 انزلا اويرقت الو

 لاثم ىلإ رظن ريغ نم يهنلاو رمألا ىضتقم ىلع ملكتي
 نصا



 هكهقفملالوصأ باوبأ

 : يهو ةددعتم باوبأ ىلع هقفلا لوصأ ملع لمتشي

 . مالكلا ماسقأ - ١

 . رمآألا - ؟

 يلا ك7

 . ماعلا - ؛

 . صاخلا - ه

 ل

 . لمجملا - /

 . رهاظلا - 6

 . لوؤملا- 8

 . ُهْيَي ةعيرشلا بحاص لاعفأ- ٠

 . خسانلا- ١

 . خوسنملا - ١

 . عامجإلا -



 . رابخألا-

 . ةحابإلاو رظحلا- 6

 :نسايقلا ت5 5

 /١١ - ةلدألا بيترت .

 . يتفملا فصو - 6

 . ىتفتسملا فصو -48

 . لدهتجملا- ٠
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 مالكلا ماسقأ باب

 وأ «دحأ هللا ١ لثم « نامسا مالكلا هنم اوبكر ظفل لقأ

 ءادنلا يف وهو « فرحو مسا وأ «دمحم ماق » لثم لعفو مسا

 مسقلا اذهو « ماقام وحن فرحو لعف وأ« «ديز اي )وحن

 ىلإ عجارلا ماَق يف رتتسملا ريمضلا دعي ملو مهضعب هتبثأ

 . ةملك هدع ىلع روهمجلاو « هروهظ مدعل ةملك ًالثم دْيَز

 : مالكلا ميسقفت

 قدصلا لمتحي ام وهو« ربخ ىلإ مالكلا مسقنيو

 « لعفلا بلط ىلع لدي ام وهو « رمأ ىلإو « هتاذل بذكلاو

 «رابختسا ىلإو « كرتلا بلط ىلع لدي ام وهو « يهن ىلإو

 . ماهفتسالا وهو

 عمطم ال ام بلط وهو « نمت ىلإ ًاضيأ مالكلا مسقنيو
 دوعي بابشلا تيل الأ : وحن لوألاف« رسع هيف ام وأ هيف

 جحأف الام يل تيل : ءاجرلا عطقنم لوقك يناثلاو « ًاموي

 لزنت الأ : وحن « قفرب بلطلا وهو ء« ضرع ىلإو « هب

 نلعفأل هللاو : وحن « فلحلا وهو ةمسف ئلإو: اكةنكع

 . اذك



 :زاجملاو ةقيقحلا

 . زاجمو ةقيقح ىلإ ًاضيأ مالكلا مسقنيو
 يأ ءادتبا هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يه ةقيقحلاف

 . لوألا يوغللا هعوضوم ىلع لامعتسالا يف يقب ام

 اميف لمعتسا ام اهنإ : اهفيرعت يف مهضعب لاقو
 يأ - ءاطلا رسكب - ةبطاخملا ةعامجلا نم هيلع حلطصا
 ىنعملا كلذ ىلع هتنيع نأب . ظفللا كلذب ةبطاخملا ةعامجلا
 ةالصلاك . يوغللا هعوضوم ىلع قبي مل نإو هسمنب
 قبي مل هنإف ةصوصخملا ةئيهلل عرشلا ناسل يف ةلمعتسملا
 ةعوضوملا ةبادلاو « ريخب ءاعدلا وهو يوغللا هعوضوم ىلع
 هعوضوم ىلع قبي مل هنإف رامحلاك عبرألا تاذل فرعلا يف

 . ضرألا ىلع بديام لك وهو يوغللا
 : ماسقأ ةثالث ىلإ عضاولا رابدعاب مسقنت ةقيقحلا

 و عراشلا اهعضو ام يهو : ةيعرشلا ةقيقحلا : لوألا
 . ةصوصخمملا ةدابعلل ةالصلاك

 ةغللا عضاو اهعضو ام يهو : ةيوغللا ةقيقحلا : يناثلا
 . سرتفملا ناويحلل دسألاك

 فرعلا لهأ اهعضو ام يهو : ةيفرعلا ةقيقحلا : كلاغلا
 ا . عبرألا تاذل ةبادلاك



 :رزراحملا

 لقنو لامعتسالا يف هب يدعت يذلا ظفللا وهزاجملا

 يزاجم ناث ىنعم ىلإ يوغللا هل عوضوملا هانعم نع
 ةقالعل

 هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا وه : تلق تئش نإو « امهنيب

 . ناث عضوب ًاعرش وأ ًافرع وأ ةغل

 :زاجملا ماسقأ

 يأ « ةراعتسالاو لقنلاو ةدايزلاو صقنلاب نوكي زاجملاو

 كلذ ءادأل ةرابعلا ظفل صقن ببسب نوكي نأ امإ زاجملا نأ

 لفل يستشت وأ« ةرابعلا ىلع ظفل ةدايز ببسب وأ« ىنعملا

 اميني ةيساقمل رخا شتم ىلإ يلصألا هانعم نع ظفللا
 نأ +

 نإف « ةهباشملا هتقالع ٌزاجم ةراعتسالاو « ةراعتسا ببسب

 . السرم ًازاجم يمس ةهباشملا ريغ ةقالعلا تناك

 : صقتلابزاجملا لاثم

 هلوق نم ( لهأ ) ةملك صقنك وهف صقنلاب زاجملا امأ

 لهأ لأساو دارملا نإف * )2١ ةيرقلا لأساو # : ىلاعت

 سيل ةقيقحلا يف اذهو « اهسفن ةيرقلا دارملا سيلو « ةيرقلا

 يذلا ماتلا لماكلا هللا مالك وه نآرقلا نأل . ًاصقن

 ) )1١فس وي 5
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 دنع نم ناكولو # : ىلاعت لاق . ناصقن الو هيف ةدايز آل

 . ©« 20 اريثك افالتخا هيف اودجول هللاريغ

 ( ًادحاو ًافرح ولو ) هنم ءيش فصوي نأ حصي الف
 نييغالبلاو ةغللا لهأ ريبعت : وه امنإو« ةدايزلا وأ صقنلاب

 رهاظلا ىنعملاب انه تسيل ( صقن ) ةملكف « نييلوصألاو
 هذه دوجو مدع ىنعمب انه يه امنإو' قالطإلا دنع اهنم

 لأس او # هركذ لج هلوق نم ( لهأ ) يهو« ةملكلا
 نييلوصألاو نييوغللا دنع هنع ربعملا وهو# ةيرقلا

 ! ربدتف .٠ صقتنلاب

 : ةدايزلابزاجملا لاثم

 هلثمك سيل # : ىلاعت هلوق ةدايزلاب زاجملا لاثمو

 سيل دوصقملاو « ةدتاز ( هلثمك ) يف فاكلاف # '' ءيش

 لثم سيل ىنعملا ناكل ةدئاز فاكلا نكت مل ولو « ءيش هلثم

 طقف لثملا لثم يفن وه ىنعملا اذه موهفمو « ءيش هلثم
 لاكشالا لوزي نكل « لاحم اذهو لثملا توبث هيلع مزليو

 ا ءاسنلا.(١)

 ؟



 ىلع « ةدايزلاب زاجملا قيرط ىلع ةدئاز فاكلا نإ : انلوقب

 . رخآ مالك اهيف ةلأسملا نأ

 ينآرقلا لامكلاب قيلت ال ( ةدئاز ) ةملك نأ ملعاو

 ىلع راج اذه نكلو « ناصقن الو هيف ةدايز ال يذلا مكحملا

 نع نوربعي مهنإف نوققحملا ءاملعلا امأو « ةغللا لهأ ريبعت

 ( ةدئاز ) مهلوق نم الدب ( ةلص ) مهلوقب كلذ

 : لمتلابزاجملا لاثم

 مكنم دحأ ءاجوأ # : ىلاعت هلوق لقنلاب زاجملا لاثمو
 وهو يقيقحلا هانعم نم لوقنم طئاغلا ظفلف )42١ طئاغلا نم

 يذلا نأل « ناسنإلا ةلضف ىلإ ضرألا نم نئمطملا ناكملا

 ةجراخلا ةلضفلا تيمسف ناكملا كلذ دصقي ةجاحلا يضقي

 . كلذ مزال يذلا ناكملا مساب ناسنإلا نم

 : ةراعتسالابزاجملا لاثم

 نم # ديري # : ىلاعت هلوقكف ةراعتسالاب زاجملا امأ

 طقسي يأ 42(') ضقني همني نأ ديري أرادج #: ىلاعت هلوق

 دامجل ةدارإ ال ذإ ةدارم ريغ ةيقيقحلا ةدارإلاف « لئام هنأل

 . ثال : فهكلا (0)

 فن



 « طوقسلا ىلإ رادجلا ليم وهو « زاجملل فرصلا بجوف
 ليم هّبش : هيف نولوقيف ةراعتسالاب ًازاجم ىمسي اذهو

 ةدارإلاب كلذ نع ربعو « طوقسلا ةدارإب طوقسلا ىلإ رادجلا
 نع ربعو رادجلل اهفاضأ مث « ناسنإلا نأش نم يه يتلا

 ( رادجلل ظفللا اذهل ةراعتسا ١ ضقني نأ ديري : هلوقب كلذ

 ةغالبلا بتك يف لصفم وهو « ةراعتسالاب زاجملا وه اذهف
 . لوصألاو
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 رمألا باي

 :فيرعتلا

 ىلع هنود وه نمم لوقلاب لعفلا ءاعدتسا وهرمألا

 . بوجولا ليبس

 : انلوقو « لعفلا بلط يأ ( لعفلا ءاعدتسا ) : انلوقو

 وه نمم) : انلوقو. اهوحنو ةراشإلاب ال يأ ( لوقلاب )
 1 بلاطلا نود دجو نمم لعفلا كلذ بلط يأ ( هنود

 يواسملا ىلإ يواسملا نم ناك نإ ءاعدتسالا يأ وهو

 ًالاؤس يمس ىلعألا ىلإ ىندألا نم ناك نإو « ًاسامتلا يمس

 . ءاعد وأ

 :رمألا ةغيص

 رمألا ىلع لدي لعف لكب يأ ( لعْفا )ب نوكي رمألاو

 . بوجولا يف ةقيقح يهو « نسحأو مركأ : وحن « هتئيهب

 هل ةفراصلا ةنيرقلا تفتنا اذإ الإ ققحتي ال بوجولا اذه نكل

 نع درجتلاو قالطإلا دنع ( لعفا ) ةغيصف « هعوضوم نع
 هلوق وحن تفرع امك بوجولا ىلع لمحت ةفراصلا ةنيرقلا

 . * ةالصلا اوميقأ # : ىلاعت

 "م



 دوجو عم بوجولا ىلع ةّلاد ( لعْفا ) ةغيص نوكتاالو

 ليلدلا دجو نإف « بدنلا وأ ةحابإلا دارملا نأ ىلع ليلد

 ىلع هقلطن الف بوجولا ريغل رمألا نأ ىلع لدي يذلا

 ١ بجاو بوجولا نع ذئنيح رمألا فرص نإ لب « بوجولا
 لاثمف « ةحابإ وأ بدن نم يأ امهنم دارملا ىلع لمحيو
 اولكاونمآنيذلااهتيأاي # : ىلاعت هلوق ةحابإلا

 : ىلاعت هلوق بدنلا لاثمو #* ١7 مكان قزر ام تابيط نم

 نيذه يف ماقملاف # 2) اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف 9
 تابيطلا نم لكألا نإف . بوجولا مدع يضتقي نيلاثملا

 ىلع اوعمجأ ذإ بودنم تالماعملا نم ةبتاكملاو «حابم

 . امهبوجو مدع

 :راركشلاوروملا

 رمألا دورو بقع هب رومأملا لعفب ةردابملا وهروملا

 ام درو اذإ الإ راركتلا الو روفلا يضتقي ال قلطملا رمألاو
 : انلق اذإو راركتلا دافأ كلذ درو اذإف « راركتلا يضتقي

 يضتقي هنأ كلذ ىنعم سيلف روفلا يضتقي ال رمألا نإ

 . ١إ/”7 : ةرقبلا )١(

 اس وتلا (90)
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 يخارتلا الو روفلا يضتقي ال رمألا نأ دوصقملا لب ٠ يخارتلا

 قيضملا بجاولاك روفلل ىتأي دقف « امهنم ًالك لمشي امنإو

 يخارتلل يتأي دقو « ةقيضلا اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا لثم

 ءراركتلا الو روفلا ديفي ال رمألا نأ لصاحلاو « نييلوصألا

 ةرملاب راعشإ ريغ نم هب رومأملا لعف بلط ديفي امنإ لب
 ىهف « لاثتمالا ىف اهنم دب ال ةدحاولا ةرملا نكل « تارملاو

 ىلع ليلد لد اذإ الإ هب رومأملاب نايتإلا تايرورض نم
 تاولصلاب رمألاك « راركتلا ىلع لمحيف راركتلا دصق

 اذإ الإو « ةاكزلاب رمألاو ء« ناضمر موصب رمألاو . سمخلا

 يضتتقي هنإف ةفص وأ طرش ىلع قلع نأب هيضتقي ام درو

 نإو # : ىلاعت هلوق لثم ,هيلع قلعملا راركت بسحب راركتلا

 لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا 8و © 2')اورّهطاف أبنج متنك
 رركتب ةراهطلا رركتف # 75'2دلج ةئام امهثم دحاو

 مل نأب ًاقلطم ناك نإو « انزلا رركتب دلجلا رركيو « ةبانجلا

 قلعملا لمحيو « راركتلا ضتقي مل ةفص وأ طرش ىلع قلعي

 هللو # : ىلاعت هلوقك « ةنيرقب ًاضيأ ةرملا ىلع روكذملا

 . 5 : ةدئاملا )١(

 :37 ةووقلا (9)
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 #« 2 ذليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع
 جحلا راركت بوجو لوقلا اذه ىلع ةفيرشلا ةيآلا لولدمف

 ع ةرملا ىلع ةلادلا ةنيرقلا تماق نكل « ةعاطتسالا رركتب

 انبطخ » : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يهو

 بتك سانلا اهيأ اي » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لك يفأ : لاقف سباح نب عرقألا ماقف : لاق « جحلا مكيلع

 مل تبجو ولو « تبجول اهتلق ول : لاقف ؟هللا لوسراي ماع
 داز نمف ةرم جحلا « اهب اولمعت نأ اوعيطتست مل وأ اهب اولمعت

 . («عوطت وهف

 حيحص يف هلصأو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 . ؟"7هلسم

 :رمألا تامزلتسم

 متي ال امبو هب رمأ لعفلاب رمألا نأ رمألا تامزلتسم نمو
 ةقيقحلا ىف هنإف ةالصلاب رمآلاك كلذو . هب الإ لعفلا كلذ

 حصت ال ةالصلل يعرش طرش ةراهطلا نأل غوش ولامن رممأ

 . ال : نارمع لآ )١(

 (1724()179/71/؟) دواد يبأ نسور ١ /١١دمحأدنسم 0)
 . 1١7()/"17( /5) ملسم حيحصو 1١١(0)7١19( /5) يئاسنلا ننسو
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 ليصحتب رمأ وه كلذكو « اهيلع ةفقوتم يهف اهب الإ ةالصلا
 . ةلبقلا لابقتساو ةروعلا رتسك ةالصلل ءيش لك

 : ةجيتنلا

 لعف اذإف « ةمذلا ةءارب وه هب رومأملا لعف دعب ةجيتتلاو
 فصتيو رمألا ةدهع نع رومأملا صخشلا جرخي هب رومأملا

 . بلطلا طوقس يف ًايفاك ريصيو ءازجإلاب لعفلا
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 يهنتلا باب
 :فيرعتلا

 ىلع بلاطلا نود وه نمم لوقلاب فكلا بلط وه يهنلا
 . بوجولا ليبس

 ( بلاطلا نود وه نمم ) يهنلاو رمألا يفيرعت يف انلوقو

 كلذ رودص وهو. ولعلا يهنلاو رمآلا يف طرتشي هنأ ديفي

 هنأ قيقحتلاو ء روهشملا وه اذهو . ىندألا ىلإ يلاعلا نم

 يلاعلا نم امهرودص يأ ولعلا يهنلاو رمألا يف طرتشي ال

 رهظي نمم امهرودص يأ ءالعتسالا الو« ىندألا ىلإ

 نع ةياكح ىلاعت هلوق ليلدب هنم بولطملا ىلع مظاعتلا
 . # 0١2نورمأت اذامف # هموقل ًاباطخ نوعرف

 :رمألا تامزلتسم نم يهنلا

 ىلع هدض نع عنام يهن نيعملا ءيشلاب رمألا نأ ملعاو
 فكلاب هقّلعت نيع وه ءيشلاب رمألا قّلعت نأ ىنعمب « حصألا

 كرحتلا وه يذلا نوكسلا دِضك دضلا ناك ًادحاو « هدض نع
 .ءاقلتسالاو ءاكتالاو دوعقلا وه يذلا مايقلا دضك رثكأ وأ
 نع فكلاو ءيشلا لعف امه « نيرمأب دحاو قلعت هل بلطلاف

 )١( ءارعشلا 0



 « يهنلا وه يناثلا رابتعابو ء رمألا وه لوألا رابتعابف هدض
 ناك نإف ًاعطق هدضب رمأ هنإ ليق ءيشلا نع يهئلا كلذكو

 نييعت ريغ نم دحاوب أرمأ ناك رثكأ ناك نإو . حضاوف ًادحاو

 . تالوطملا يف بلطي فالخ اهيف ةلأسملاو

 ىلع ًاعرش هنع يهنملا داسف يهنلا تامزلتسم نمو

 نم هنع يهنملا ناك ءاوس« ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع حصألا

 اهنع يهن ءاوس تادابعلا يفو « تالماعملا نم وأ تادابعلا

 موصك اهل مزال رمأل وأ ء اهموصو ضئاحلا ةالصك اهنيعل
 يف ةالصلاو ىلاعت هللا ةفايض نع هب ضارعإلل رحنلا موي

 يهنلا عجر ءاوس تالماعملا يفو « تاهوركملا تاقوألا

 عيب نع يهنلا يف ملسم ثيدحك دقعلا سفن ىلإاهيف
 ماقم ًامئاق ًاعيب ىصحلاب ذابتنالا لعج وهو « ١2)ةاصحلا

 يهنلا عجر وأ « ثيدحلا يف تاليوأتلا دحأ وهو « ةغيصلا

 هادو امك 4 حيقالملا عيب نع يهنلاك دقعلا يف لخاد رمأ ىلإ

 . تاهمألا نوطب يفام عيب وهو 257( هدئسم » يف رازبلا

 دقعلا ناكرأ نم نكر عيبملاو عيبملا سفن ىلإ عجار يهنلاف

 . ةاصحلا عيب نالطب باب 2 عويبلا باتك (0١161١)7؟9/0) ملسم هاور 000(

 ننسلا يف يقهيبلا هاورو (1118) مقر ثيدح رازبلا دنسم 223

 . )١1/ 187()١١381( ريبكلا يف يناربطلاو ( )/ ٠١85700541
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 مزال جراخ رمأ ىلإ يهنلا عجر وأ « ةيهاملا يف لخاد نكرلاو

 ةدايزلا ىلع هلامتشال ١2'نيمهردب مهرد عيب نع يهنلاك

 . طرشلاب ةمزاللا

 :رمألا ةغيص دصاقم

 كلذو « ةحابإلا : اهنمف ةددعتم دصاقمل درت يهو

 . ةيوستلا : اهنمو # "7 تابيطلا نم اولك # : ىلاعت هلوقك

 : اهنمو * 7 اوربصت الوأ اوربصاف # : ىلاعت هلوق وحن
 : اهنمو # 247 متئش ام اولمعا # : ىلاعت هلوق وحن « ديدهتلا

 : ىلاعت هلوق لثم ةعرسلاب مدعلا نع داجيإلا وهو « نيوكتلا
 . « ("! نوكيف نك 9

 ؟ فيلكتلاب بطاخملا وه نم

 ىمسملا وهو هللا باطخ يف لخدي لقاع غلاب نمؤم لك
 يبصلا وهو كلذك سيل نم اذه نم جرخيو « فلكملاب
 يف نولخدي ال مهنإف « ىثنأ وأ ًاركذ نونجملاو يهاسلاو

 . ابرلا باب ٠ عويبلا باتك 517()١1980( /5) هحيحص يف ملسم هاور امك )١(
 . 6١ : نونمؤملا (0)

 . ١١ : روطلا 0

 . 1١٠ : تلصف (:)

 . 87 : سيو « ال : نارمع لآ (5)

 قو



 مهف فيلكتلا طرش ذإ « مهنع فيلكتلا ءافتنال باطخلا

 . هل نيمهاف ريغ نونجملاو يهاسلاو يبصلاو « باطخلا

 هفيلكت لاح هنع وهسلا باهذ دعب يهاسلا رمؤي « معن

 نامضو ةالصلا وحن نم هتاف ام ءاضقو وهسلا للخ ربجب

 غلابلا ريغ لعفب قلعتي باطخ الو « لاملا نم هفلتأ ام

 يف بجو ام ءادأب بطاخم نونجملاو يبصلا يلوو « لقاعلا

 بحاص بطاخي امك « فلتملا نامضو ةاكزلاك « هنم امهلام

 اهلعف لزنتل اهظفح يف طرف ثيح هتفلتأ ام نامضب ةميهبلا
 هتالصك يبصلا ةدابع ةحصو « هلعف ةلزنم ةلاحلا هذه يف

 غلابلا يف امك امهب رومأم هنأل سيل امهيلع باثملا هموصو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هغولب دعب اهكرتي الف اهداتعيل لب

 ف



 : يعرشلا باطخلاوراّمكلا

 يف نولخاد مهنأ قحلا لهأ دنع حيحصلاف رافكلا امأ

 ءافتنا عم اهب نوبطاخم مهف « ةعيرشلا عورف عيمجب باطخلا

 ىلع : نيرمأ ىلع ذئنيح نوبذعيف « مالسإلا وهو اهطرش
 باطخلا يف نولخاد مهف « مالسإلا كرت ىلعو عورفلا كرت

 يذلا مالسإلاب باطخلا يف نولخادو « ةعيرشلا عورف رئ

 نيبطاخم مهنوك عمو « حصت اال ةعونمم ةعيرشلا عورف هنودب
 ء مالسإلاب الإ اهولعف اذإ مهنم حصت ال اهنأ الإ عورفلاب

 اونوكي مل ول مهنأل ةعيرشلا عورفب رافكلا فلك امنإو
 تايآلا نكل ء اهكرت ىلع هللا مهد عوأ امل اهب نيفلكم

 : ىلاعت هلوقك ةريثك عورفلا كرت ىلع باذعلاب ةدعوملا

 #« )١( نيلصملا نم كن مل اولاق . رقس يف مككلس ام 9

 نوتؤي اال نيذلا نيكرشملل ليوو # : ىلاعت هلوقو
 قلي كلذ لعفي نمو # : ىلاعت هلوقو * ''ةاكزلا
 ةاكزلا كرتب مهبيذعتب حرصف « ءالقعلل ماع وهو * "7 اماثأ

 . ةالصلاو

 . 4"- 5؟ : رثدملا )١(
 .ا!ل-": تلصف (0)

 . 58 : ناقرفلا (9)

 ع



 ماعلا

 :فيرعتلا

 ىلع ةلالد ريغ نم دحاو نم رثكأ ةعفد لوانتي ظفل ماعلا

 ماعلا : لوقت نأ كلذ نم رصخأو « لولدملا رادقم نييعت

 ةدام نم ذوخأم وهو « رصح ريغ نم ًادعاصف نيئيش معام

 . هب مهتلمش يأ ءاطعلا نم يعم امب مهتممع : مهلوق

 : مومعلا غيص

 ةعبرأ يف ةرصحنم هل ةعوضوملا مومعلا ظافلأ غيصو

 : عاونا

 فلألاب فرعملا يوغللا ىنعملاب عمجلا : لوألا عونلا

 مساو عمجلا لمشف « ةعامج ىلع لادلا ظفللا وهو ماللاو

 !42١ نونمؤملا حلفأ دق # : ىلاعت هلوق وحن « يعمجلا سنجلا

 . «توقرمتلا ١ وحنو * نيملاعلا بر ا وحنو

 فلألاب فرعملا درعملا دحاولا مسالا : يناثلا عونلا

 هلوق يف هنم ءانثتسالا زاوج ليلدب مومعلا ديفي هنإف « ماللاو

 # (")اونمآ نيذلا الإ هرسخ يمل ناسنالا نإ # : ىلاعت

 )١( نوئمؤملا : ١ .
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 نهذلا ىلإ هردابتل هدهع ققحتي مل ام. ناسنإ لك يأ « ةيآلا

 : ةمهبملا ءامسألا: ثلاثلا عونلا

 نميف ( نم ) ةظفل : اهنم « ةريثك ةمهبملا ءامسألا

 . ةلوصوم وأ ةيماهفتسا وأ ةيطرش هذه تناك ءاوس « لقعي

 ةيطرشلالاثمو؟ كدنع نم : ةيماهفتسالالاثم

 اهنإف ةفوصوملا امأ « نمآ وهف يراد لخد نم : ةلوصوملاو

 يأ ( بجعم رجب ) كل بجعم نمب تررم : وحن« معتال

 . بجعم لجرب

 اميف ةلمعتسملا ( ام ) ةظفل ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو

 . ةيماهفتسا وأ ةيطرش وأ ةلوصوم تناك ءاوس . لقعيال
 : لثم ةلوصوملاو ةيطرشلاو ؟ كدنع ام لثم ةيماهفتسالاف
 . هتذخأ كنم ينءاج ام

 وحن ةفوصوملا ةركنلا اهدعب امو ةيطرشلاب جرخو

 ةيبجعتلاو « كل بجعم ءيشب يأ كل بجعم امب تررم
 + نامعت ال اهنينافع اديز ةسحا اه: وحن

 ) ناكملل وهو نيأ ظفل ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو
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 نيأو « سلجأ سلجت نيأ : وحن « ًاماهفتسا وأ ناك ًاطرش

 . ؟ ندلخت

 ًاماهفتسا وأ ناك ًاطرش ( ىتم ) ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو

 ىتمو « كتئج تئش ىتم : وحن « مهبملا نامزلل عوضوم وهو
 . ؟ ءيجت

 . تاركنلا يف ( ال ) ةظْنل : عبارلا عونلا

 ةيفانلا ( ال ) ةظفل مومعلا ىلع ةلادلا ظافلألا نمو

 اهلثمو « رادلا يف لجر ال : وحن « تاركتلا ىلع ةلخادلا

 . دحأ ماقام : وأ « مئاق دحأ ام : وحن « ةيفانلا ( ام )

 عضولا بسحب مومعلا ىلع ةلادلا ظافلألا نمو

 (رئاس )و ( عيمج )و ( لك ) : لثم « عومجلا ظافلأ

 .اهوحنو (ةبطاق )و ( ةفاك )و

 انف



 صاشلا

 :فيرعتلا

 لوانتي ال ظفل صاخلا يأ وهو « ماعلا لباقي صاخلا

 عم دحاو نم رثكأ لوانتي وأ دحاو نم رثكأ ةعفد

 : وحن طقف ًادحاو لوانتي يذلا ظفللا لمشي اذهو « رصحلا

 رصحلا عم رثكأ وأ« نيلجر : وحن طقف نيئيش وأ « لجر

 . لاجر ةثالث : وحن

 اهلوانتي يتلا ةلمجلا ضعب زييمت صيصختلاب دوصقملاو
 مكح نم نيدهاعملا ةمذلا لهأ جارخإك « ماعلا ظفللا

 . # (١!نيكرشملا اولتقاف #9 ىلاعت هلوق يف نيكرشملا

 وه كلذ نإف ةلمجلا لك ال يأ « ةلمجلا ضعب » انلوقو

 يأ هدارفأ صاخلاف « صصخملا ريغ صاخلا : هيبنت

 . ًابيرق يتأيس امك ةروصحم هدارفأ صصخملاو « ةريثك هعاونأ

 : صصخعملا

 . © : ةبوتلا )١(

 ا



 . ماعلا عم ًاروكذم نوكي لب هسفنب لقتسي ال ام : لصتملاف

 . ًادرفنم نوكيو هسفنب لقتسي ام وه : لصفنملاو

 : لصتملا صيصختلا عاونأ

 : عاونأ ةثالث لصتملا صيصختتلاف

 ءانثتسالا-" فصولاب دييقتلا-5"  طرشلا-١

 . لصفنملا وه ةثالثلا هذه ريغو

 . اودهز نإ ءارقفلا مركأ : وحن « طرشلاف

 ً ًاديز الإ ءارقفلا ءاج وحن : ءانثتسالاو

 وهو ًاعبار نييلوصألا ضعب دازو ء روهشملا وه اذه

 . * 0١2ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث # هلاثمو « ةياغلا

 3 ا لاه . . انما

 . ًاشيرق

 2 ءانتدسالا

 . مالكلا يف لخدل هالول ام جارخإ وه ءانثتسالا

 )١( ةرقبلا : /١41 .
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 ءانثتسالا ىمسياذهوء.ًاديزالإموقلا ءاج :وحن

 . مهئيجم يف لخدل موقلا نم ديز جارخإ الولو « لصتملا

 ءاضتز + لاق ولف 4 4ب اليفتتس زوكياذأ هطرصش لد هنن

 . حصي مل ( ًاديز الإ ) مويلا دعب لاق مث ( ءاهقفلا

 لبق ىضم امل ًاقرغتسم نوكي ال نأ : ًاضيأ هطورش نمو

 نم ىقبي نأ طرشب الإ ءانثتسالا حصي الف يأ« ىنثتسملا

 ولف « ةعست الإ ةرشع ىلع هل : وحن « ءيش هنم ىنثتسملا

 . ةرشعلا همزلتو حصي مل ةرشع الإ ةرشع ىلع هل : لاق

 نم عامسإ عم هب ظفلتلا يأ قطنلا ءانثتسالا طورش نمو

 . هبرقب

 لبق نم هتين يأ هدصق ًاضيأ ءانثتسالا طورش نمو

 الو « هب قطنلا لبق ءانثتسالا يوني نأ نم دب الف « قطنلا

 يفكي لب « هنم ىنثتسملا مالكلا لوأ نم ةينلا دوجو طرتشي

 . حصألا ىلع هغارف لبق اهدوجو

 ييهيسملا سنع نم نوكينأ ينتعسملا ىف لسصألاو

 هاوس نم ءانثتسالا زوجيو . اديز الإ موقلا ماق 1 وحن « هنم



 اذه سيلو . ًارامح الإ موقلا ءاج : وحن « هسنج ريغوهو

 فالخ اهيف ةلأسملاو « تاصصخملا نم عطقنملا ءانثتسالا

 . هطسب لحم اذه سيل

 : وحن « هنم ىنثتسملا ىلع ىنثتسملا ظفل ميدقت زوجيو

 يف مدقي نأ زوجي كلذكو « رصان نوكلا قلاخ الإ يلامو

 « ىنعملا روهظل كلذو « هب طورشملا ىلع طرشلا ظفللا

 . رخأتي نأ زوجيو « مهمركأف ميمت ونب كءاج نإ : وحن

 . لصألا وهو « رادلا تلخد نإ قلاط تنأ : وحن

 : باتكلاب باتكلا صيصخت

 هتايأ ضعب صيصخت زوجيو « ميركلا نآرقلا وه باتكلا

 هناحبس هللا مالك يف كلذ عقو دقو . ةصاخلا اهضعبب ةماعلا

 نهسنأب نصبرتي تاقلطملاو # : ىلاعت هلوقك « ىلاعتو

 اهيلع ةقلطم لك نأ ديفي ةيآلا رهاظف * 2” ءورق ةثالث

 . همومعب لماحلا ةأرملا لمشي وهو « ءورق ةثالث ٌدتعت نأ

 هلوقب صخ لامحألا تالوأل لماشلا مومعلا اذه نكل

 « 2"' نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ا : ىلاعت

 . ءورق ةثالثب ال لمحلا عضوب ةقلطملا لماحلا ةدع نوكيف

 000000 096 ةرقبلا)
 قالطلا(؟) : 5 .
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 : ةنسلاب ةنسلا صيصخت

 هلق كلا كة عرقر] ةنابق ةدنلاب ةنيسلا يصييصخاتا نأ
 انه ءامسلاب دارملاو ''' « رشعلا ءامسلا تقس اميف ١ ثيدح

 هيف نإف رطملاب يقس عرز وأ رمث لك نأ ديفي وهو « رطملا
 هديفي ام اذهو « ًاريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس « رشعلا يهو ةاكزلا

 صيصخت ديفي امب ةرهطملا ةنسلا تءاج نكل «٠ صنلا مومع

 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل ١ ثيدحب كلذو مومعلا اذه

 اذإ رامثلاو عرزلا يف ةاكزلا بجت ال هنأ ىنعملاو '"' " ةقدص

 ةسمخ غلب اميف بجت امنإو .« قسوأ ةسمخ نم لقأ ناك

 امل لماش ماع لوألا ثيدحلا يف ( ام )ف . قوف امف قسوأ

 ةسمخ غلب ام ىلع مكحلا رصقف هنود وأ قسوأ ةسمخ غلب

 يأ « ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل ١ ثيدحب قسوأ

 . مدقت امك ةبجاو

 00 اةة6956اجخزجخ 7#
 وأ رشعلا هيف ام باب « ةاكزلا باتك (517(0)481//) ملسمو «٠ ءامسلا ءام
 . رشعلا فصن

 يف (01717)4174/) ملسمو . ةاكزلا يف 1١737()١584( /5) يراخبلا هاور )00
 . ةاكزلا

 .ء,



 : ةتسلاب باتكلا صيصخت

 . ًاعامجإ زئاج ةرتاوتملا ةنسلاب باتكلا صيصخت

 ىلع زئاجف ةيداحآلا ةنسلاب باتكلا صيصخت امأو

 يف هللا مكيصوي # : ىلاعت هلوق كلذ لاثم « حيحصلا

 هفصو ناك امهم دلو لك لمشي ماع اذهف# "'"مكدالوأ

 ثيدحلا ىف ءاج نكل « ًارفاك ناك وأ هثروم لتق ولو هلاحو

 نم رفاكلاو لتاقلا جارخإب مومعلا اذه صصخي ام

 «"”ثريال لتاقلا » هي هلوقب كلذو « ةيصولا نم دالوألا

 ٠ «"”ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال ١ هلع هلوقبو

 : باتكلاب ةنسلا صيصختت

 ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقيال ) ثيدح

 ةالصلا ةحص مدع ديفي ثيدحلا مومع نإف 22*”أضوتي

 1 ءاسنلا )١(

 لالي يف ءانج اب تاب «٠ نقئارقلا تانك 00 ٠

 . لتاقلا
 ملسمو )11١1١/8(. 2:21 /6) يراخ بلاهاور (0)

 .(9١١؟7١1"ور59١1١17()4١09و7/5١7)دمحأو(69/6١151١()5)

 . )١/ 1١١(0)71( يذمرتلاو (59()5965 /8) يراخبلا هاور (5)

 ء'؟



 دحأ ءاج وأرضس ىلع وأ ىضرم متنك نإو 9“ : ىلاعت هلوق

 اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم

 رمألاو مر (اوممينف » هلوق نأل # ١7 ابيط أديعص

 ءءوضو نودب ةالصلا ةحص يضتقيف هتحص عرف ءيشلاب

 . ثيدحلل ةصصخم ةيآلا هذه نوكتف

 : عامج الاب نارقلا صيصخت

 هلوق هلاثمو  زئاجف عامجإلاب نآرقلا صيصخت امأ

 ةعيرأب اوتأي مث مث تانصحملا نومري نيذلاو #* : ىلاعت
 دح نأ ةيآلا تدافأ * 2') ةدلج نينامث مهو دلجاف ءادهش

 ماق عامجإلا نكل 3 هريغو ّرحلا ىلع ةدلج نونامث فذقلا

 عامجإلاف هيلعو « دبعلل ةبسنلاب فصني دحلا اذه نأ ىلع

 عامجإلاب لمعلا انيلع بجوف« ةيآلا مومعل صصخم

 هسفنب وه عامجإلا نآل هدنتسم فرعن مل نإو صصخعملا

 لاؤسلا حصي٠ معن 0 هليلد نع لاؤسلا حصي الف مئاق ليلد

 هذه ىلع عامجإلا تبث له :لاقيف عامجإلا توبث نع

 .5 : ةدئاملا(١)

5 



 عامجإلا نأ تبث اذإ نكل « رظنو ثحب لحم اذه ؟ ةلأسملا

 لمعلا يف فقوتلا حصي الف لئاسملا نم ةلأسم ىلع دقعنا دق

 . لهج ضحم كلذ لب « هليلد نع لاؤسلا حصي الو « هب

 . دعاوقلاو لوصألاب

 : سايقلاب ةنسلاو بانكلا صيصخت

 اوصصخ كلذك عامجإلاب باتكلا اوصصخ مهنأ امكو

 وهو « صاخ صن ىلإ دنتسملا سايقلاب ةنسلاو باتكلا

 لاثم . هعوقول يرعشألاو ةعبرألا ةمئآلا هب لاق يذلا حصألا

 ينازلاو ةينازلا » : ىلاعت هلوق سايقلاب باتكلا صيصخت

 لمشي ماع اذهف «* 2١7 ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف

 هلوقب تصصخ ةمألا نكل« دبعلاو ّر حلاو ةمألاو ةرحلا

 فصن نهيلعف ةشحامب نيتأ نإف نصحأ اذإف # : ىلاعت

 تدافأ ةيآلا هذهف# 2') باذعلا نم تانصحملا ىلع ام

 نهيلعف ) هلوقب كلذو« ةمألا ىلع دحلا فيصنت

 دبعلا ركذت مل اهنكلو ىلوألا ةيآلا مومع تصصخو ( فصن

 . 50 : ءاسنلا 2
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 يهو ةلعلا يف اهعم كرتشي وهو طقف ةمألا تركذ امنإو

 فصنلا يف ةمألا ىلع ساقي دبعلا : اولاق كلذلف « قرلا

 ةاينازلا ظهلوق يف مومعلا اوصصخ سايقلا اذهبو « ًاضيأ
 ًاصصخم ٌدبعلاو ةيآلاب ةصصخم ةمألا نوكتف # ينازلاو

 . سايقلاب

 ىلا ِلِلَي هلوق هلاثمف سايقلاب ةنسلا صيصخت امأ

 دجاولاو لطملا وه يللاو « 217 هتبوقعو هضرع لحي دجاولا

 نيدلا بحاصل دجاولا ةلطامم نأ ىنعملاو « ينغلا وه

 ناك ولو دجاو لك لمشي ماع مكحلا اذهو « هتبوقع بجوت
 ًاسايق مومعلا اذه نم جراخ هدلو عم دلاولا نكلو : ًادلاو

 هلوقب تباثلا هل فأ لوق نع يهنلا نم صنلا يف ءاج ام ىلع
 فيفأتلا ناك اذإ : لاقيف *0) فأ امهل لقت الف # : ىلاعت

 دشأ يهو ةبوقعلاب فيكف « ىذألا عاونأ فخأ وهو ًامرحم
 ؟ ىذألا عاونأ

 قحلا بحاصل باب « ضارقتسالا باتك 80()١1٠01( /7) يراخبلا هاور ()
 ىف سبحلا ىف باب « ةيضقألا باتك 017 /) دواد وبأو . لاقم
 ْ ْ .(777()11487 /5) دمحأو . هريغو نيدلا

 . ؟7 : ءارسإلا (؟)

 ءكآ



 نئيبملاو لمجملا

 . نايبلا ىلإ رقتفاو جاتحا ام وه لمجملا

 ىلإ لاكشإلا ةلاح نم لمجملا اذه جارخإ وه نايبلاو

 نم ءرقلاك لامجإلا يأ كلذو « حاضتالاو يلجتلا ةلاح

 تاقلطملاو # : ةقلطملا ةدع نايب يف ىلاعت هلوق

 ظفل نأل لمجم وهف © )2١ ءورق ةثالث نهسفنأب نصيرتي

 امهنيب هكارتشال رهطلاو ضيحلا نيب ىنعملا يف ددرتم ءرقلا

 نأ اذه ىلع بترتيو « رهطلا ىلع يعفاشلا هلمحف« ةغل

 ىلع ةفينح وبأ هلمحو« ةلماك راهطأ ةثالث ةدعلا نوكت

 ضيح ةثالث ةدعلا نوكت نأ اذه ىلع بترتيو « ضيحلا

  نيعباتلاو ةباحصلا نم عمجل قفاوم امهنم لكو « ةلماك

 # 217 حاكنلا ةدقع هديب يذلا وضعي وأ # : ىلاعت هلوقكو

 نأ لمتحي لمجم # حاكنلاةدقع هديب يذلا # ظفلف

 .يلولا هب دارملا نوكي نأ لمتحيو « جوزلا هب دارملا نوكي

 يعفاشلا لوألا ىلعف « حاكنلا ةدقع هديب امهنم ًالك نأل

 . كلام يناثلا ىلعو « ةفينح وبأو

 . 718 : ةرقبلا(١)
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 : صنلا

 ىنعم الإ لمتحي ال دراو ظفل لك وه صنلا

 عماسلل همهف لصحي ام يأ : هليزنت هليوأت ام: ليقو « ًادحاو

 ةثالث مايصف# : ىلاعت هلوقك كلذو .هعامسو هلوزن درجمب

 « ١2)ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ
 . ةرشعلا ىلع داز ام لمتحي ال اذهف

 ىلع هليزنت مهف فقوتي ال يذلا وه صنلاف هيلعو
 يذلا يسركلا وهو سورعلا ةصتم نم ذوخأم وهو .ليوأت
 كلذك صنلاو « نيرظانلل رهظتل عفرت يأ سورعلا هيلع صنت
 . فقوت ريغ نم هانعم مهف يف هريغ ىلع هعافترال

 :رهاظلا

 رهظأ هنم دارملا امهدحأ نيرمأ لمتحا ظفل وه رهاظلا
 ىلع لد ظفل وه : تلق راصتخالا تدرأ ولو ءرخآلا نم

 هنإف دسألاك « هريغ يف ةحوجرم هيف ةحجار ةلالد ىنعم

 فراص الو هل يقيقح ىنعم هنأل سرتفملا ناويحلا يف حجار

 هل يزاجم ىنعم هنأل عاجشلا لجرلا يف حوجرمو « هنع هل
 يلا تراضاالو

 )١(البقرة : ١95 .
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 ىلع ظفللا لمح هموهفم لكشأ اذإ رهاظلا اذهو

 وأ ًالوؤم يمسو « ليلدلاب هيلع لّوأو حوجرملا لامتحالا

 هليوأت دعب رهاظلا كلذ راصو يأ ليلدلاب ًارهاظ

 ارهاظ ىعسيف لديلدلا ظشلي اديينتنا ارهاظ نانيلذلاب

 ىنعملا ىلع ظفللا لمح وه ليوأتلاف ذئتيحو « ليلدلاب

 هلوق هلاثم« ليلدلاب الإ نوكيال كلذو . حوجرملا

 « دي عمج هرهاظ « # (!'ديأب اهانينب ءامسلاو ا : ىلاعت

 يه ةحراجلا ديلاف « حوجرمو حجار «ناينعم هل ديلا ظفلو

 ةحراجلا ديلا نكل ء ةحوجرملا يهةوقلاو « ةحجارلا

 ةوقلا ىنعم ىلإ فرصيف ىلاعت هللا ىلع ةليحتسم « ةحجارلا

 . عطاقلا يلقعلا ناهربلاب

 يذلا وه ةغلو ًالقع حيحصلا يليصفتلا ليوأتلا اذهو

 « ميسجتلاو هيبشتلل ًاعفد هللا مهمحر فلخلا هيلع ىرج

 ليوأتلا ىلع اورج مهنإف مهنع هللا يضر فلسلا امأو

 نهذلا ىلإ ردابتملا هرهاظ نع ظفللا فرص يأ« يلامجإلا

 عم ًابدأ « هيناعم نم ىنعمل نييعت نودب ةيمسجلا ىلإ يّدؤملا
 : اولاقف ٠ تافصلا هذه يناعم انيبي مل نيذللا لوسرلاو هللا

 عة



 انمآ امك يأ « هللا دارم ىلع « هللا نع ءاج امبو « هللاب انمأ
 هتافصب انمآ كلذك ةلماكلا هتاذ ةقيقحل ةفرعم نودب هللاب

 لاثملا اذه يفو . اهتايم ايفيكو اهقئاقح فرعن مل نإو هلاعفأو

 ملعأ وه ىلاعت هلل تافص يديألاو ناديلاو ديلا : اولاق
 ظفللا اذه رهاظل ًاريسفت سيل مهنم ةقيقحلا يف اذهو ءاهب
 ةماع نم دحأ ردقي الو لب ٠ ضعبلا نهذ ىلإ ردابتي دق امك
 ىلع - ةفرعملاو ناميإلا ةمئأ نع ًالضف - ناميإلا لهأ

 نهذلا ىلإ ردابتملا ىنعملاب ظفللا اذه ةقيقح ريسمت
 ليوأتلا مدع نوررقي امدنع مهنأل كلذو . يرشبلا

 «ليوأت الب هتقيقح ىلع ظفللا اذه يرجن اننإ : نولوقيو
 رهاظ ةقيقح نايب يف نولخدي الو دحلا اذه دنع نوفقي مهنإف
 ام اذهو « ةررقملا ةفورعملا ةيوغللا هيناعم بسح ظفللا

 اولخد ولو « هيزنتلاو ديحوتلاو ناميإلا بجاو ًاعطق هضرفي
 حيرصلا رفكلا ىلإ رجت تاهبش يف اولخدل لخدملا اذه
 عمجي دحلا اذه دنع فوقولا نإف كلذلو - هللاب ذايعلاو -
 اذه سيلو « ةريصبو ةمكحب رمألا انربدت ول فلخلاو فلسلا

 ةديقعلا بتك يف بلطي امنإو . ثحبلا اذه ليصفت لحم
 ظ . ةيمالسإلا



 لاعفألاباب

 هللا دنع ةيضرم اهعيمج هِيَ دمحم انديس لاعفأ نإ

 نوكت دقو « ةبودنم امإو « ةبجاو امإ يهو «ىلاعتو هناحبس

 ؛ هوركم الو« كلذ نم هتمصعل مرحم اهيف سيلف «ةحابم

 تتنك عم] ءاقنأ نب امهغرقو ةردقل يزال كالكالو

 نوكي ال زاوجلا نايبل هلعف امو ؟ هبصنم ةمظع عم هنم ناعقي

 هقح يف لضفأ وه لب« ىلوألا فالخ الو هقح يف ًاهوركم

 لضفأ نيترمو ةرم ةرم هءوضوف « عورشملا نايبب رومأم هنأل

 الماك نوكي هللا نم هيلع هباوثو « نايبلل ثيلثتلا نم هقح يف

 بسحب صقني هباوث نإف « ةمألا دارفأ نم هريغ فالخب ًاماتو

 . الماك هباوث ردق ىلع صوصنملا لمعلا نع هلمع صقت

 : مظعألا عرشملا لعمل نييلوصألا ميسقت

 نإ : اولاقف .ماسقأ ىلإ ُهَّيَع هلعف نويلوصألا مسق دقو

 . كلذك نوكي ال وأ ةعاطلاو ةبرقلا هجو ىلع امإ َهنِيَم هلعف

 ليلد لدي نأ امإ ولخي الف ةعاطلاو ةبرقلا هجو ىلع ناك نإف

 ىلع ليلد لد نإف ء الوأ هَ هب صاصتخالا ىلع
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 لثم « هب صاصتخالا ىلع لمحيف ُهَِّي هب صاصتخالا
 مهاهن لاصولا اودارأ امل ةباحصلا نإف موصلا يف لاصولا
 ةمألا نإف هب صاصتخالا ىلع ليلد لدي مل نإو « هنع

 « فقوتلا وأ بابحتسالا وأ بوجولا همكحو « هيف هكراشت

 لاوقألا هذه ةّلدأو« لوألا عماوجلا عمج يف حجر لاوقأ
 . ةلوطملا بتكلا يف بلطت

 ًاضحم ًايلبج ناك امف ماسقأ هَ هلاعفأ قلطم نإ مث

 . هب نيدبعتم انسل انأ حضاوف هبرشو هلكأو هدوعقو همايقك

 بائي نيلوقلا ىلعو . يشكرزلا هب مزجو « هعابتا بدني ليفو
 عابتا اهب ىون اذإ ةحابملا ةيلبجلا ةيداعلا هلاعفأ ىلع صخشلا
 ىلع اهب ةناعتسالا دصق اذإ كلذكو« اهيف ُهليَي لوسرلا

 هلوقل ةنيبملا هتالصك لمجم صنل ًانايب ناك امو « ةدابعلا
 هرهاظ دري مل صنل وأ )١(4 ةالصلا اوميقأو 9 - نلابعت

 ةيآ يف عطقلا لحمل نيبملا عوكلا نم قراسلا دي هعطقك

 بوجرول « هلي هقح يف بجاو انقح يف ليلد وهف « ةقرسلا
 ,لعفلاو لوقلا نيب غيلبتلا يف ًاريخم ناك نإو هيلع غيلبتلا

 )١( ةرقبلا : 57 .
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 امو« بجاولاب هلاصخ نم لك فصوي ريخسملا بجاولا ذإ

 حاكنلا يف هتدايزك مالسلاو ةالصلا هيلع هب ًاصصخم ناك

 الف ةرواشملاو هيلع ىحضلا بوجوو ةوسن عبرأ ىلع

 يعرشلاو يلبجلا نيب : دورتك ناك امو« ةدفتال وم لالدكبا

  ددرت هيفف رجفلا يتعكر دعب هعاجطضاو « ًابكار هجحك

 الف عيرشتلا مدع لصألا نأل « يلبجلا ىلع لمحي : ليقف

 نايبل ثعب هي هنأل ٠ يعرشلا ىلع لمحي : ليقو ءانل نسي

 . نورثكألا هيلعو حجارلا وه اذهو « انل نسيف تايعرشلا

 موصعم هنأل « هَ هلوقك لعج دحأ نم لوقلا هلي هنِلَع رقأ نإو

 هللا يضر ركب ابأ ُهَلَط هرارقإك « ركنم ىلع ًادحأ رقي نأ نع

 قفتم ثيدحلاو « هلتاقل ليتقلا بلس ءاطعإب هلوق ىلع هنع

 كلذل هلعفك وهف دحأ نم لعفلا هِيَ رقأ نإو . 2')١هِيلع

 . ""بضلا لكأ ىلع ديلولا نب دلاخ هلي هرارقإك « ءيشلا

 سمخي مل نم باب « سمخلا ضرف باتك )517/14()١57( يراخبلا هاور )١(

 باي « ريسلاو داهجلا باتك )١158/0()1751( ملسمو . . بالسألا

 . ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا

 117 /5) ملسمو 2.2 )١/5 ١ يراخبلا هاور (0)

 .(4١"()555و
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 هنامزو هتقو يف ليق يذلا لوقلا وأ لعف يذلا لعفلاو

 هب ملعو هيلع علطا مث هدهاشي ال ثيحب هسلجم ريغ يف هني

 هسلجم يف ليق وأ لعف ام مكح همكحف هركني ملو هرقأ نإف
 لعافلل لعفلا كلذ زاوج ىلع هتلالد يف هركني ملو هب ملعو
 منَ هملع هلاثم . كلذك لوقلا كلذ ةيقح ىلعو هريغو

 امل هلكأ مث هظيغ تقو يف ماعطلا لكأي ال هنإ ركب يبأ فلحب

 فينس نما كوي انيك ةيكرت نس روب هلكأ نأ ىأز

 ' فلحلا دعب هبدن لب ثنحلا زاوج هنم دافتسيف ؛ 19 لوركا

 . ًاريخ ناك اذإ

 بضغلا نم هركي ام باب « بدألا باتك 1١١(5١1000( /!) يراخبلا هاور )١(
 باب ؛ ةبرشألا باتك ٠ /1) ملسمو ا فيضلا دنع عزجلاو

 ظ . فيضلا ماركإ
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 خسنلا باب

 هانعمو « ةلازإلا هانعم ليقو « لقنلا : ةغل هانعم خسنلا

 مكحلا عفر ىلع لادلا باطخلا وه يعرشلا يحالطصالا

 عم ًاتباث ناكل هالول هجو ىلع مدقتملا باطخلاب تباغلا

 . قوطنملا يأ ظفللا لمشي ( باطخلا ) انلوقو « هنع هيخارت

 ( باطخلا ىوحف ) ىلوألا هيمسقب ةقفاوملا موهفمو
 ليلد ) ةفلاخملا موهفمو ؛ ( باطخلا نحل ) يواسملاو

 خسنلا زوجي ذإ عرشلا ةلدأ نم ليلد لكو « ( باطخلا

 . كلذ عيمجب

 باطخلا ناك ول ام هب جرخ (ًاتباث ناكل هالول ) انلوقو

 يناثلا باطخلا حرصو ىنعمب العم وأ ةياغب ايم لوألا

 مكحلا نأل . ًاخسن ىمسي الف ىنعملا لاوز وأ ةياغلا غولبب

 هلوق هلاثم« هانعم لاوز وأ هتياغ غولبل تباث ريغ لوألا

 موي نم ةالصلل يدون اذإاونمآنيذلا اهيأ اي ## : ىلاعت

 . # (١)عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا

 )١(الجمعة: 4.
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 نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضف اذإف 0

 .ميرحتلا ةياغ نيع لب عيبلا ميرحتل ًاخسان 4 !١ هللا لضف

 متمدامربلا ديص مكيلع مرحو #: ىلاعت هلوقو
 متللح اذإو # : ىلاعت هلوق هخسني مل * ()مرح

 لّلحتلاب لاز دقو مارحإلل ناك ميرحتلا نأل * "”اوداطصاف
 نع ًارخأتم يناثلا باطخلا نوكي نأ نم دب الو « خسن الف
 . لوألا باطخلا

 : خسنلا عاونأ

 مسرلاب دارملاو . مكحلا ءاقبو مسرلا خسن : لوألا

 بوجو عفر خسنلاب دارملاو « ميظعلا نآرقلا نم ةيآلا
 ءاقب يأ مكحلا ءاقب ىنعمو « اهتينآرق ةيصاخو « اهتينأرق
 : ىلاعت هلوق يف كلذ عقو دقو « هب فيلكتلاو اهمكح
 ءاور * ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا 9
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 حخسن مث (١!نيحيحصلا يف هلصأو هريغو يعفاشلا هاور

 10 ويضحتملا هلل هلْ مجر دق كلذلو همكح ىيقبو ًانآرق هنوك

 5 ناخيشلا هاور امك

 مكحلا كلذ ىلع لادلا مسرلا نود مكحلا خسن : يناثلا

 هلوق يف كلذ عقو دقو « ةينآرقلا اهتيصوصخو ةيآلا ىقبتف

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو # : ىلاعت

 عم ناضمر يف رطفلا زاوج ديفي ةيآلا رهاظف « * "”نيكسم

 .هطسب لحم اذه سيل فالخ ةيآلا ىنعم يفو « ةيدفلا ءاطعإ

 مكنم دهش نمف# ىلاعت هلوقب خسن مكحلا اذه نكلو

 باتك يف ةولتم ةيقاب اهنإف ةيآلا امأ « * (؟!همصيلفرهشلا

 . تايآلا نم اهريغك نآرقلا ةيصوصخ اهل « ىلاعت هللا

 لزن ام خسنك كلذو « اعم مكحلاو مسرلا خسن : ثلاغلا

 سمخب نمرحي تامولعم تاعضر رشع نأ نم نآرقلا يف

 ؛ ًامكح ال ةوالت نكل ًاضيأ سمخلا تخسن مث تامولعم

 ملسمو م )(51/8) يراخبلاو (087)117 /7) دنسملا يف يعفاشلا (1)

 )١1١15/60(١11912(.
 ةمذلا لهأ ماكحأ باب ء«دودحلا باتك 5 /8) يراخبلا (؟)

 مجر باب « دودحلا باتك )١7١/5()١15949( ملسمو « اونز اذإ مهناصحإو

 . دوهيلا

 ) )9ةرقبلا : ١185.
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 ةشئاع ةديسلا نع 7١2حيحصلا يف ملسم كلذ ىور امك

 : اهنع هللا يضر

 دقو لدبلا دوجو عم نوكي دق مكحلاو مسرلا خسنو

 سدقملا تيب لابقتسا خسن : لوألا لاثم « لدب الب نوكي
 : ىلاعت هلوقب 2")نيحيحصلا يف ةيلعفلا ةنسلاب تباشلا

 خسنو . © 29 مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف 9
 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو # : ىلاعت هلوق
 ديفملا * 2؟!جارخإ ريغ لوحلا ىلإ أعاتم مهجاوزأل ةيصو
 : ىلاعت هلوقب « ةلماك ةنس يه اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع نأب
 نصبرتي أجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو 9
 ىفوتملا ةدع نأب ديفملا 4 2" أرشعو رهشأ ةعيرأ نهسمنأب
 مكح ةيآلا هذه تخسنف رشعو رهشأ ةعبرأ يه اهجوز اهنع

 . اهتيصاخو اهتينآرق ءاقب عم ةيآلا كلت

 هظفلو : تاعضر سمخب ميرحتلا باب 2 عاضرلا باتك 55
 نخسن مث نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزنأ اميف ناك : تلاق »
 . « تامولعم سمخب

 . ةلبقلا وحن هجوتلا باب « ةالصلا باتك )١/ 5 1١()799( يراخبلا هاور (0)
 . ةلبقلا ليوحت باب « دجاسملا باتك (056)072-2777 /؟) ملسمو

 ) )9ةرقبلا : ١45 .

 ):( ةرقبلا : 51٠١ .

 . 775 : ةرقبلا (6)
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 هلوق يف ىوجنلا ةقدص ميدقت بوجو : يناثلا لاثمو

 مكاوجن يدي نيب اومدّقف لوسرلا متيجان اذإ # : ىلاعت

 نأ دارأ نم لك ىلع بجي هنأ ديفت ةيآلا هذهف 42١7 ةقدص

 نيب مدقي نأ هنيبو هنيب اميف هراسي يأ هّللَع هللا لوسر يجاني

 اذهل حلصي نأل هلهؤتو هيكزتو هرهطت ةقدص كلذ يدي

 2 * رهطأو مكل ريخ كلذ # .َ ىلاعت لاق اذهلو « ماقملا

 هللا اوعيطأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأف مكيلع هللا باتو

 . # ("! نولمعت اميبريبخ هللاو هلوسرو

 يلع ىوس اهخسن لبق ةيآلا هذهب لمعي مل هنإ : ليق دقو

 ةاجانم نع اوهن : لاق دهاجم نع حيجن يبأ نبا لاق

 رشع نع هلأسف ُهَْع يبنلا ىجان مث هب قدصت ًةقدص ًارانيد مدق

 . ")7 ةصخرلا تلزنأ مث لاصخ

 .7١؟ : ةلداجملا(١)

 . ١7١ : ةلداجملا (؟)

 . (0509/5) : ريثك نبأ ريسفت (*)

 0ك



 : ديدجلا خسانلا مكحلا عاونأ

 فخأ نوكي دق « ديدجلا مكحلا وهو » لدبلا اذه نإ مث

 + ايوانسم وأ لتقا وأ قيسالف امن

 نم ةرشعلا ةرباصم خسن فخأ وه ام ىلإ خسنلا لاثم

 نورشع مكنم نكي نإ # : ىلاعت هلوق يف لاتقلا يف رافكلا

 نينثا ةرباصمب تخسن اهنإف # 2'١!نيتئام اويلغي نورباص

 و يبتبكبو : ىلاعت هلوقب ةتباثلا
 . # '")نيتن تا

 ربصي نأ ىلع صني خسنلا لبق ناك مكحلا نأ كلذ ىنعمو
 . ةرشعلا مامأ دحاولا يأ . رافكلا نم نيتئاملا مامأ نورشعلا

 نورباص نورشع مكنم نكي نإ # ةيأ رهاظ هديفيام اذهو
 نآلا 98 ىلاعت هلوقب مكحلا اذه خسن مث # نيتنئام اوبلغي

 ةئام مكنم نكي نإف أطعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا فصخ
 ففخ مكفعضل هنأ ىنعملاو * .. نيتئام اوبلغي ةرباص

 دحاولا يأ  رافكلا نم نيتئاملا مامأ ةئاملا ربصي نأب مكنع
 . مهتم نينثالا مامأ

 .56 : لافنألا(١)

 . 55 : لافنألا (؟)



 نيب رييختلا خسن ظلغأو دشأ وه ام ىلإ خسنلا لاثمو

 نيذلا ىلعو # : ىلاعت هلوق نم ةيدفلاو ناضمر موص

 هلوق نم موضلا نييعت ىلإ # نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي

 نأ كلذ ىنعمو * همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف # ىلاعت
 وهو « ةيدفلاو موصلا نيب رييختلا وه خسنلا لبق ناك مكحلا

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو # : ىلاعت هلوق هديفي ام

 دهش نمف # : ىلاعت هلوقب مكحلا اذه خسن مث # نيكسم

 دنع موصلا بوجو ديفت يهو . # همصيلف رهشلا مكنم

 . راذعألا باحصأ يقبو رييختلا خسنف « رهشلا دوهش

 لابقتساب سدقملا تيب لابقتسا خسن يواسملا لاثمو

 يف كهجو بلقت ىرن دق # : ىلاعت هلوق يف امك ةبعكلا

 دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا

 . # مارحلا

 ةدعلا يتيأ نم تفرع امك باتكلاب باتكلا خسن زوجيو

 هلوقك كلذو ةنسلاب ةنسلا خسن زوجيو « ةرباصملا يتيآو

 يف دهزت اهنإف اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك ٠ : هلل
 ن1 ل نت وتاقلا

 1 روبقلا ةرايز باب 2 زئانجلا باتك 89(0)7”75١5( /5) ىئاسنلا هاور(١)

 ٠ روبقلا ةرايز يف ءاج ام باب ٠ زئانجلا باتك )001١/1()١1621/1١( هجام نباو
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 سكعلا نكلو ةنسلاب باتكلا خسني نأزوجياالو

 مدع يأ ) اذهو « باتكلاب ةنسلا خسن زاوج وهو « حيحص

 يعفاشلا مامإلا نع لوقنملا وه ( ةنسلاب باتكلا خسن زاوج

 خسن زاوج نيرثكألا نع يواضيبلا لقن نكل « هنع هللا يضر
 قح يف دلجلا مكح خسنب هل لثمو « ةرتاوتملا ةنسلاب باتكلا

 (50ِهّنَع همجرب ميركلا نآرقلاب تباثلا '' نصحملا ينازلا

 وه خسنلا لبق ناك نصحملا ينازلا قح يف مكحلا نأ يأ

 ةينازلا# : ىلاعت هلوق مومع نم ذوخأم كلذو . دلجلا

 يهو # ("7ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو
 ةئام نصحم ريغ وأ ناك ًانصحم ةينازلا وأ ينازلا دلجي نأ ديفت
 نصحملا ينازلا قح يف دلجلا مكح خسن مث « ةدلج
 يلا يلا وو ةلم ىقنو ةاعدتج ركاب ركرلا» 9 هلوقإ

 مأ أرك ذ نصحملا ريغ ركبلاب دارملاو « ؟*مجرلاو ةئام دلج

 . ىثنأ مأ ًاركذ نصحملا بيثلاب دارملاو « ىثنأ

 ةرح ةغلاب ةأرماب لخد ًاملسم ًارح ًاغلاب ًالقاع لجرلا نوكي نأ وه ناصحإلاو )١(

 . تالوطملا يف ةروكذم هوجو نم رظن هيف لاثملا اذهو ()
 . 7 : رونلا (9)
 دمحأو « ىنزلا دح باب ء دودحلا باتك ١11١65()١1910( /0) ملسم هاور ()

 )0/ 777780095١(.
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 بتاك # ىلاعت هلوق خسنب مهضعب هل لثمو :رخآ لاثم

 ةيصولا اريخ كرت نإتوملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع
 . 27« ثراول ةيصو ال ١ ثيدحب 42(١)نيبرقألاو نيدلاولل

 باتكلا خسن يف اوفلتخا دق ءاملعلا نأ لصاحلاو

 يذلا وهو « هزاوجب ليقو « ًاقلطم هعنمب ليقف « ةنسلاب

 انلزنتأو # : ىلاعت هلوقل « عماوجلا عمج» يف هححص

 كلذ سيلو# 27 مهيلإ لزن ام سانلل نّيبتلر كذلا كيلإ

 نع قطنيامو# : ىلاعت لاق« هسفن دنع نم ًاليدبت
 . # 17 ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا

 رتاوتملاب ةنس وأ باتك نم رتاوتملا مكح خسن زوجيو

 داحألا وهو رتاوتملا ريغ مكح خسن زوجيو ءامهنم

 . ىلوأ باب نم رتاوتملابو «داحآلاب

 اذه لباقيو « داحآلاب رتاوتملا خسن زاوج موق راتخاو
 نكل « ةوقلا يف هنود هنأل داحآلاب رتاوتملا خسن زاوج مدع

 لحم نأل « عماوجلا عمج» يف هححصو « لوألا حجارلا

 وهف ةينظ رتاوتملاب ولو هيلع ةلالدلاو « مكحلا وه خسنلا

 . داحالاك

 )١( ةرقبلا : ١8٠.

 هاور (؟) أحمد)185/5()5١١!١(.
 )*( لحنلا : 45 .

 . 7-5” : مجنلا (5)
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 حيجرتلاو ةلدألا نيب ضراعتلا
 ضرع : لوقت « ضرعلا نم لعافت ةغللا يف ضراعتلا

 ىفو . هتالصق امم كعنميام كلبقتسا اذإ اذك يل

 . رخآلا ىضتقم مدع نيليلد نم لك ءاضتقا : حالطصالا

 . ةدحتم ةيمكحلا ةبسنلا تناك اذإ الإ نوكي الو

 ماكحألا يف ققحتي نأ نكمي ال يقيقحلا ضراعتلا نإ مث

 هنأل عراشلا نم لاحم ضقانتلاو « ضقانت هنأل ةيعرشلا

 . زجعلا ةمالع

 لوسر لوق نم وأ ىلاعت هللا لوق نم ناصن ضراعت اذإف
 ىلاعت هللا لوق نم امهدحأ وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ولخي الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم رخآلاو

 انوكي نأ امإ امهنأل كلذو « رومأ ةعبرأ دحأ نم امهلاح

 . هجو نم ًاصاخو هجو نم ًاماع نيصنلا نم دحاو لك نوكي

 : لوألا مسّقلا مكح

 مكحلاف نيماع ناصنلا ناك اذإ ام وهو لوألا مسقلا امأو

 رياغم لاح ىلع امهنم لك لمحب امهنيب عمجلا ًالوأ بجي هنأ

 3ع



 ءارجإ عم امهنيب عمجلا نكمي ال ذإ ء رخآلا هيلع لمح امل

 ىلإ يضفي هنأل لاحم كلذ نأل « همومع ىلع امهنم لك

 نع زاجم امهنيب عمجلا قالطإف « نيضيقنلا نيب عمجلا

 كلذو« رخآلا لاح ريغ لاحب امهنم دحاو لك صيصخت

 يتأي يذلا ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ » : ملسم ثيدحك

 مكريخ » : نيحيحصلا ثيدحو « «١)اهلأسُي نأ لبق هتداهشب

 الو نودهشيموق مهدعب نوكي مث »هيفو «ىينرق

 داهشتسا نودب ةداهش لك يف ناماع ناذهف « ”نودهشتسي

 هنم بلطي نأ لبق دهشي يذلا نأب لوألا ثيدحلا مكح دقو

 رش هنأب يناثلا ثيدحلا مكحو  دوهشلا ريخ وه ةداهشلا

 لك لمحب امهنيب عمجلا نكمأ نكل نايفانتم امهو . دوهبشلا
 هل نم ناك اذإ ام ىلع لوألا لمحف« لاح ىلع امهنم

 . اهب ًاملاع ناك اذإ ام ىلع يناثلاو « اهب ملاع ريغ ةداهشلا

 ىلاعت هللا قح ىلع لوألا هريغو يواضيبلا لمحو
 . انقح ىلع يناثلاو « قاتعلاو قالطلاك

 هنإف انركذ امك نيماعلا نيصنلا نيب عمجلا نكمي مل اذإو

 خيراتلا فرعي مل نإ امهنم دحاوب لمعلا نع امهيف فقوتي

 )١( ةيضقألا باتك (7/6*1()17194) ملسم هاور ٠ دوهشلا ريخ نايب باب .
 ملسمو (117/7()75478 /1/) يراخبلا هاور (؟) )/9/ 185()5016( .
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 نأ ىلإ فقوتلا رمتسيو « رخأتملا نم مدقتملا خيرات يأ

 هلوق هلاثم. هب لمعيف رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت رهظي
 نأو # : ىلاعت هلوقو )2١* مكناميأ تكلم اموأ #9 : ىلاعت

 عتمتلا ةحابإ ديفي لوألا صنلاف "7 نيتخألا نيب اوعمجت
 تحت تعقو ولو ءامإلا نم نيميلا كلم تحت عقيام مومعب

 يناثلا صنلاو ٠ صنلا مومعب كلذ حابي هنإف ناتخخأ كلملا
 كلم وأ حاكن يف نيتخألا نيب عمجلا مومع ميرحت ديفي

 هنع هللا يضر نافع نب نامثع انديس امهيف فقوتف « نيميلا
 ىلوألا ةيآلا ينعي ةيآ امهتلحأ : لاقو امهنع لئس امل

 ميرحتلا ءاهقفلا حجر مث « ةيناثلا ينعي ةيآ امهتمرحو
 عاضبألا يف لصألا نأ وهو «. لصفنم ليلدب هباومكحف

 مدقتملا خسنيف خيراتلا ملع نإف « طوحأ وهف ميرحتلا
 . ةرباصملا يتيآو ةافولا ةدع يتيآ يف رم امك رخأتملاب

 : يناثلا مسقلامكح

 نيصاخ ناصنلا ناك اذإ ام وهو يناثلا مسقلا امأو
 امهنيب عمجلا يف داهتجالا وهو . نيماعلا مكحك امهمكحف
 حجرم رهظي ىتح فقوتلاف نكمي مل نإف « نكمأ نإ الوأ
 . خسنلاب لوقلاف ملع نإف « خيراتلا ملعي وأ امهدحأل

 م : ءاسنلا(١)

 م : ءاسنلا (0)
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 ًاضوت هلي هنأ ) : ثيدح عمجلا هيف نكمأ ام لاثم .

 ( نيحيحصلا »يف روهشم اذهو.ء (١١ هيلجر لسغو

 هيمدق ىلع ءاملا شرو أضوت هّليَي هنأ ) : ثيدحو امهريغو

 . 9 امهريغو يقهيبلاو يئاسنلا هاور ( نيلعنلا يف امهو

 قرطلا ضعب يف امل ديدجتلا لاح يف شرلا نأب امهنيب عمجف

 يف ءوضولاب دارملا : ليقو « ثدحي مل نم ءوضو اذه نإ »

 شرلا ثيدح يفو « يعرشلا ءوضولا لسغلا ثيدح
 يف امهلسغ هنأ دارملا : ليقو « ةفاظنلا وهو يوغللا ءوضولا

 . ًازاجم اشر كلذ يمسو « نيلعنلا

 ءاج ام خيراتلا ملعي ملو عمجلا هيف نكمي ملام لاشمو

 : لاقف «٠ ضئاح يهو هتأرما نم لجرلل لحي امع لئس هني هنأ

 : لاق لِيَ هنأ ءاجو «27دواد وبأ هاور « رازإلا قوف ام

 (4) ملسم هاور« ءطولا يأ « حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا

 ىلإ نيلجرلا لسغ باب« ءوضولا باتك (66()187 )١/ يراخبلا هاور )١(
 ا ل

 ريغ نم ءوضولا ةفص باب « ةراهطلا باتك ( 0
 0 و7" 007/7)51 )١/ يقهيبلل ىربكلا نئسلاو « ثدح

 . يذملا يف باب « ةراهطلا باتك )١/ 04()1١179371١7( دواد يبأ ننس (5)
 191١()87 ١ ١8٠(. /1/) ننسلا يف يقهيبلاو (017/7)71410 /7) دمحأ هاورو

 ضئاحلا لسغ زاوج باب « ضيحلا باتك )159/١()7 ٠”( ملسم حيحص (؛4)

 ةلكاؤم يف باب « ةراهطلا باتك (77//1١)دواد وبأ هاورو . اهجوز سأر

 . اهتعماجمو ضئاحلا
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 6 عامج ريغ نم رازإلا تحت امب عاتمتسالا كلذ ةلمج نمو

 ميرحتلا مهضعب حجرف . ناثيدحلا هيف ضراعتنف

 وه لوألاو . ةحوكنملا يف لصألا هنأل لحلا مهضعب ةعبو ًاطايتحا
 ةفينح وبأ هب لاقو . ةيكلاملا دنعو ةيعفاشلا دنع روهشملا

 . ةلبانحلا يناثلاب لاقو ٠ ءاملعلا نم ةعامجو

 نم هنم مدقتملا ملعو عمجلا هيف حصياال امامأ

 يسرا لا .رخأتملا

 نع يهنلا خسنيف :يف روبقلا ةرايز ثيدح هلاشمف . ُهْنِيَت دمحم

 نع مكتيهن تنك ١ لاق ذإ «يهنلا نع رخأتملا اهبلطب اهترايز
 . « ؟')اهوروزف روبقلا ةرايز

 : ثلاثلا مسّقلا مكح

 ًاماع نيصنلا دحأ ناك اذإ ام وهو ثلاشلا مسسقلا امأ
 ثيدح هلاثم . صاخلاب ماعلا صصخيف . ًاصاخ رخآلاو

 ثيدحلا اذهف . « 2" رشعلا ءامسلا تقس اميف ١ نيحيحصلا
 هتقس ام لك يف ةاكزلا بجت هنأ ىلع صني ماع ظفلب ءاج

 رشعلا بجيف يأ« ال مأ قسوأ ةسمخ غلب ءاوس « ءامسلا

 . 5١ ص يف هجيرخت مدقت )١(
 . 17 ص ىف هجيرخت مدقت ()
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 رادقملا يف موسسعلا اذه نكل ٠ هنم ريثكلاو ليلقلا يف

 الإ بجت ال ةاكزلا هذه نأ ىلع صني رخآ ثيدحب صوصخم

 ةسمخ نود اميف سيل ١ : هظفلو . قسوأ ةسصخ غلب اميف

 يناثلا صوصخب لوألا مومع صصخيف )١( « ةقدص قسوأ

 يتلا رامثلاو عورزلا يف ةبجاولا ةاكزلا نإ ذئنيح لوقنو«

 امف قسوأ ةسمخ غلبت نأ طرشب . رشعلا يه ءامسلا اهتقس

 . ةاكزلا اهيف بجت ال هنإف كلذ غلبت مل اذإف . قوف

 ملف رطملاب يقس يأ « ءامسلا تقس اميف » هلوق ىنعمو

 كلذل فلكتي ملو هيلإ ءاملا بلجو هيقس يف هبحاص بعتي

 هبحاص هيف بعت يذلا عرزلا اذه لباقيو . ًادهج هيف لذبي ملو

 هنإف هيقسل ءاملا بلج يف الام قفنأ نوكي دقو « ًادهج لذبو

 ءرشعلا فصن وه بجاولا لب« هتاكز يف ردقلا اذه بجي ال

 . هعضوم يف لصفم وه امك

 : عيارلا مسقلا مكح

 دحاو لك ناصن ضراعت اذإ ام وهو عبارلا مسقلا امأ

 دحاو لك صخيف « هجو نم صاخو هجو نم ماع امهنم

 . 17 ص يف هجيرخت مدقت(١)
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 حيجرتلا بلطيف الإو « كلذ نكمأ نإ رخآلا صوصخب امهنم

 . هيف اضراعت اميف

 ءاملا ناك اذإ » : دواد ىبأ ثيدح كلذ هيف نكمي ام لاثم
 نإ ) : هجام نبا ثيدح عم (2'"سجني ال هنإف نيلق

 . 4« ؟؟9هنولو

 هانعمو « هريغو ريغتملا يف ماع نيتلقلا يف صاخ لوألاف

 هنإف ةساجن هيف تعقوو قوف امف نيتلق غلب اذإ ءاملا نأ

 مل مأ ريغت ءاوسو ٠ ةساجنلا هذه تناك امهم سجنتي ال

 نيتلق نم لقأ ناك اذإو ( ريغت ول اميف لوبقم ريغ اذهو ) ريغتي
 ١ ال مأ ريغت ءاوس سجننتي هنإف ةساجن هيف تعقوو

 ءاملا نإ » : ثيدح و هو هل لباقملا يناثلا صنلاو

 صاخ ؛« هنولو همعطو هحير ىلع بلغ ام الإ ءيش هسجني ال

 ةربعلا نأ ديفيو امهنودو نيتلقلا يف ماع ريغتملا يف

 ندودب .«.سجنب سيل وهف ريغتي مل اذإو . سجن وهف ريغت اذإف

 . غلبي مل مأ نيتلق غلب له هرادقم ىلإ رظن

 )١( دواد يبأ ننس ) )10()1١07//1ءاملا سجني ام باب « ةراهطلا باتك .
 هجام نبا ننس(" )١/ 6  ) 21١ضايحلا باب ؛ ةراهطلا باتك

8 ٠. 



 «ربتعمو لوبقم ثيدحلا اذه نم دافتسملا مكحلا اذهو

 صنلل لامهإ هيف نكل « نيدهتجملا ةمئألا ضعب بهذ هيلإو
 نوكي هنإف نيليلدلا لامعإو نيصنلاب ذخألا اندرأ اذإف « لوألا

 صوصخب لوألا مومع صخن نأب كلذو « امهنيب عمجلاب
 ءريغتلاب نيتلق غلب ام ةساجنب مكحنف « ريغتلا وهو يناثلا
 « ريغتلاب الإ سجني مل نيتلق ءاملا ناك اذإ : هريدقت ريصيو

 «نيتلق هنوك وهو لوألا صوصخب يناثلا مومع صخنو

 ريصيف « ريغتي مل نإو سجني نيتلقلا نود ام نأب مكحنف
 هحير وأ هنول ريغ ام الإ ئيش هسجني ال روهط ءاملا : هريدقت

 . ريغتي مل نإو سجني هنإف نيتلقلا نود ناك ام الإ همعط وأ

 همومع صيصخت نكمي ال امل ءاملعلا لثم دقو

 هنيد لدب نم » : يراخبلا ثيدحب رخآلا صوصخب

 لتق نع ىهن ُهْنِلَع أَم هنأ <( نيحيحصلا ١ ثيدحو « (17هرلتقاف

 570 اعلا

 بذعي ال باب « ريسلاو داهجلا باتك )1١/5()7١117( يراخبلا حيحص 010

 مكح باب َ نيدترملا ةباتتسا باتكك 6٠ /8)و 2 هللا باذعب

 . دترملا

 ىف ءاسنلا لتق باب « داهجلا باتك 6 و٠ )15١/5()١5 يراخبلا (0)

 ءاسنلا لتق ميرحت باب « داهجلا باتك (17/4 )0155 /5) ملسمو « برحلا
 . برحلا يف نايبصلاو

/١ 



 ديفي هنأ يأ« ءاسنلاو لاجرلا يف ماع لوألا ثيدحلاف

 صاخو « ةأرما وأ الجر دترملا ناك ءاوس لتقلا مكح مومع

 . ةدرلا لهأب

 لتق نع يهنلا ديفي يأ . ءاسنلاب صاخ يناثلا ثيدحلاو

 «تادترملاو تايبرحلا يف ماعو « لاجرلا نود ةصاخ ءاسنلا

 تايبرح نك ءاوس  ءاسنلا مومع لتق نع يهنلا ديفي هنأ يأ

 لتقت له ةدترملا مكح يف ناثيدحلا ضراعتف« تادترم وأ

 مومعو؛ اهلتقب مكحلا ديفي لوألا ثيدحلا مومعف ؟ ال مأ

 . حيجرتلا ىلإ راصيف « اهلتق نع يهنلا ديفي يناثلا ثيدحلا

 مكحي يأ لوألا ثيدحلا مومع ءاقب ءاملعلا حجر دقو

 وهو يناثلا مومع صيصختو ؛ ةأرما وأ الجر دترملا لتقب

 تادترم وأ تايبرح نك ءاوس ءاسنلا لتق نع يهنلا

 يف درو ثيدحب صصخ ذإ« تادترملا نود طقف تايبرحلاب
 . ةدترم تناك اذإ الإ ةأرملا لتقت الف. ةدترملا لتق

 ىف



 عامجإللا

 : ىلاعت هلوق يف امك مزعلا : وه ةغللا يف عامجالا

 لك قافتا : حالطصالا يفو # (١)مكرمأ اوعمجأف »>

 دعب ُهْنْيَي دمحم ةمأ نم رصعلا لهأ نم هقفلا ءاملع يدهتجم

 . ثدحلاب ةالصلا ةمرحك ةثداحلا مكح ىلع هِيَ اهيبن ةافو

 وأ لوقلا وأ داقتعالا يف كارتشالا : قافتالاب دارملاو

 . ريرقتلا وأ توكسلا وأ لعفلا

 الف« ءاهقفلا نم نودهتجملا : هقفلا ءاملعب دارملاو

 نأ رابتعا عم. حصألا ىلع مهريغ فالخ الو قافو ربتعي

 الف « نوملسملا مهو ةباجإلا ةمأ ةيدمحملا ةمألا نم اونوكي

 . ةقباسلا ممألاب ةربع

 يف لخدي الف« ةيعرشلا ةثداحلا : ةثداحلاب دارملاو

 . ةيويندلاو ةيلقعلاو ةيوغللا ماكحألا كلذ

 : ةيدمحملاةمألا ةيصوصخ

 ينبنت يتلا اهيلع قفتملا ةربتعملا ةدمتعملا دعاوقلا نم

 كلذب ذخألا بوجوو ةمألا هذه عامجإةحص هيلع

 .ال١ : سئوي )غ0(
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 صوصنلاب ةمألا ةمصع توبث هطورش رفوت دعب عامجإلا
 . ةيعرشلا

 اهتمصع توبث ةمألا هذه صئاصخ نم : ءاملعلا لاق
 نآرقلا يفو. أطخلا ىلع عامتجالا نع عرشلاب

 :.رابعتاوبا رمتق هيو كلذ ىلع لدم اه :تييرتعلا
 . الودع يأ * ١2)اظسو ةمأ مكانلعج كلذكو 9

 هاور « ةلالض ىلع يتمأ عمجي ال هللا نإ » : لع لاقو

 ةجح ةمألا هذه عامجإ نأ ىلع لدي اذهو , "” هريغو يذمرتلا

 ٠ اهيلع ةقباسلا ممألا نم اهريغ عامجإ نود هب ذخألا بجي

 : ةمهم لئاسم

 :رصع لك يفةجح عامجإلا: ىلوألا

 ةجح نوكي هنإف ( نمز ) رصع يف متاذإ عامجإلا نإ

 هلوق هتّيجح ليلدو ٠ مهدعب نمو يناثلا رصعلا لهأ ىلع
 ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو # : ىلاعت
 منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبنيو
 4 رضع تع انش

 . ١57 : ةرقيلا(١)

 موزل يف ءاج ام باب . نتفلا باتك )117/14()5١1717( يذمرتلا عماج )00
 . ةعامجلا

 . ١١6 ةيآلا : ءاسنلا (9)

 / ع



 ؟ رصعلا لهأ ضارقنا طرتشي له: ةيناثلا

 لهأ ضارقنا ةجح هنوكو عامجإلا داقعنا يف طرتشي ال

 عمتجا ولف . حيحصلا ىلع مهتومب نيعمجملا نم رصعلا

 مهريخا ار مهل رجي مل كج ىلع رصف ىف هرديحجملا
 نفقا رنا ديم ىف طرحتي # لقو يكل دةديمعلا غب
 هداهتجا فلاخي ام مهضعبل أرطي نأ زاوجل نيدهتجملا

 . عجريف

 ىلع رصعلا ءاهقف عمجأ اذإ هنأ يناثلا لوقلا اذه ىنعمو

 لب « عامجإلا اذه ةيجحب مكحي ال ثداوحلا نم ةثداح مكح

 هنإف كلذلو « مهرخآ نع اوضرقني ىتح ًافوقوم رمألا ىقبي
 ضعب ةفلاخم لوقلا اذه ىلع عامجإلا ةيجح يف حدقي

 مهرصع يف دلو نم ةفلاخم وأ هيلع اوعمجأ امل نيدهتجملا

 . مهعامجإ ىلع قفاوي ملو

 : مهعامجإ نع نيدهتجملا عوجر : ةثلاثلا

 مهداهتجا نع اوعجري نأ نيدهتجملا ةعامجل زوجي ال

 ضارقنا طرتشي : لاق نم لوق ىلع الإ هيلع اوعمجأ اميف
 دهتجملل زوجي لوقلا اذه ىلعف « عامجإلا ةيجح يف رصعلا

 مل رصعلا كلذ لهأ مادام هريغ عم هيلع عمجأ امع عجري نأ

 . اوضرقلني
6 



 : نيدهنجملا رصع يف لدتو نم مكح : ةعبارلا

 هقفتو مهتايح يف دلو نم لوق عامجإلا داقعنا يف ربتعيو

 ىلع اذهو . مهرصع لهأ نم هنأل داهتجالا لهأ نم راصو

 لوقلا نكلو ء. رصعلا ضارقنا طارتشا وهو يناثلا لوقلا

 : يلوقلاو يلعملا عامجإلا : ةسماخلا

 عامجإلل لهأ وه نم لك نم لوقلاب لصحي عامجإلاو
 لعفلاب لصحيو

 : اولوقي نأ هتروصو« يلوقلا عامجإلا وهف : لوألا امأف

 . ارج ملهو . . اذك بدنيو . .اذك مرحيو . . اذك زوجي

 ًالعف اولعفي نأب « يلعفلا عامجإلا وهف : يناثلا امأو

 . ةلالض ىلع نيعمجم اوناك الإو« هزاوج ىلع مهلعف لديف

 . كلذ نم نوموصعم مهنأ مدقتو

 : يتوكسلا عامجالا: ةسداسلا

 . هيلع اوركني ملو مهنم يقابلا

 وك



 "ييسر اا ير يرعب

 نأ هؤشنم « يظفل فالخ هيف ؟ الوأ يتوكسلاب دييقت ريغ نم
 لكلا غولي عم طخسلاو اضرلا ةرامأ نع درجملا توكسلا

 له« ةيفيلكت ةيداهتجا ةلأسم نع ةداع رظنلا نمز يضمو

 « معن ليق ؟ الوأ نيلئاقلل نيتكاسلا ةقفاوم نظلا ىلع بلغي

 قدصل ةقيقح ةقيقح ًاعامجإ نوكيف « كلذ لثم يف ةداعلل ًارظن

 ليقو « هنع عامجإلا مسا قلطم مهضعب ىفن نإو هيلع هفيرعت

 هيف ؟ الوأ هب جتحي لهو. ةقيقح ًاعامجإ نوكي الفءال
 . ًاقلطم ةجح هنأ اهحصأ « لاوقأ

 : ليقو « عامجإ هنإ : ليقف « هيف فلتخم هنأ لصاحلاو

 . ةجح الو عامجإب سيل : ليقو « عامجإب سيلو ةجح هنإ

 : يباحصلا داهتجا : ةعباسلا

 توافتت مهنكلو رايخ لودع مهنع هللا يضر ةباحصلا

 نوتفملا مهيفو . ءاهقفلا مهيفف « ةياورلاو ملعلا يف مهبتارم

 . نودهتجملا ةمئألا مهيفو .« ظافحلا مهيفو « ةاورلا مهيفو

 ناكو ةيداهتجا ةيضق يف لوق دهتجملا يباحصلل ناك اذإف

 هسفن بهذم نع هلوق وهف فيقوتلاب ال داهتجالاب لوقلا اذه
 نم الو . ًاقافتا ةباحصلا ءاملع نم هريغ ىلع ةجحب سيلو

 /ا/



 ذإ . هكرت بجوف ةجح هنوك ىلع ليلد ال ذإ ,مهريغ ءاملع
 هللا يضر ةباحصلا نألو « زوجي ال ليلد الب مكحلا تابثإ

 لوق ناك ولف« ًاضعب مهضعب ةفلاخم ىلع اوعمجأ مهنع

 هفلاخ نم ىلع راكنإلا عقول نيرخآلا ىلع ةجح مهضعب
 يفو « ديدجلا هبهذم يف يعفاشلا لوق اذه « راكنإ الو مهنم
 درو امل هريغ ىلع ةجح يباحصلا لوق نأ ميدقلا لوقلا

 مهيأب موجنلاك يباحصأ ١ : هع هلوقك ةباحصلا قح يف
 . (1)هتيدتها متيدتقا

 هآورو . سودرفلا دنسم يف يمليدلاو . داقتعالا باتك يف يقهيبلا هاور 000

 باهشلا ثيداحأ جيرختب باهولا حتف ذ رظنا .٠ . باهشلا دنسم يف يعاضقلا
 "ف 00/1 ىراطتلا يدسملا نب ددحأ شلل

 /4م4



 اهمكحورابخألا

 بذكلاو قدصلل لمتحملا ديفملا ظفللا وهربخلا

 00 هتاذل ال هبذكو هقدصب عطق ام ديقلا اذه يف لخديف «هتاذل

 ةالصلا مهيلع هلسر رابخأو ىلاعت هللا رابخأ : لوألاف

 وحن لقعلا ةرورضب اهقدص مولعملا رابخألاو « مالسلاو

 . نينث الا فصن دحاولا

 .ةوبنلا هاوعد يف باذكلا ةمليسم رابخأك : يناثلاو

 دحاولا : وحن « لقعلا ةرورضب اهبذك مولعملا رابخألاو

 بذكلاو قدصلا لمتحت رابخألا هذه نأل « ةعبرألا فصن

 يناثلا يف اهبذكب وأ لوألا يف اهقدصب عطقلا امأو « اهتاوذل

 . ةيلقعلا ةهادبلا وأ (ءابلا رسكب ) ربخملا ةهج وهو رخآ رمألف

 :ريخلا ماسقأ

 امأف «داحآو رتاوتم : نيمسق ىلإ مسقني ربخلاو

 دانسإلا رخآ ىلإ مهلثم نع ةعامج هاور ام وهف رتاوتملا

 هيلع بترتيو « ةدهاشم وأ عامس ىلإ مهملع دنتسم نوكيو

 ناك كلذل « هنومضم قدصب عطقلا ديفيو ملعلا بجوي هنأ

 . ًارفاك هركنم
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 نأو ضعب نع مهضعب عمسي نأ عمجلا يف طرتشيو

 . مهلثم نم بذكلا ىلع قفاوتلا يأ ؤطاوتلا عنتمي

 يف نيربخملا دنس نوكي نأ وه رتاوتملا ربخلا طرشو
 ةكم ةدهاشم نع رابخإلاك « ساوحلا ىدحإب ًاكردم رابخألا

 هللا نع ُهّْليَع هرابخأ نع رابخإلا وأ . سدقملا تيبو ةنيدملاو

 هظفل عامسب هَ يبنلا نم هللا ربخ عامس نع لصاحلا ىلاعت

 اذه يف مسجلا اذه دوجوب رابخإلا وأ« مالسلاو ةالصلا هيلع

 رمأ نع اوربخأ نإف « هيف هسمل نع لصاحلا ملظملا ناكملا

 نم سيلف داهتجالا ىلإ هنع رابخإلا دنتسي نأب هيف دهتجم

 هنإف ملاعلا مدقب ةفسالفلا رابخإك هيف طلغلا زاوجل « رتاوتملا
 . ئطاخ داهتجا نع

 :داحآلا

 رتاوتملا لباقي يذلا وهف يناثلا مسقلا وهو داحآلا امأو

 بوجو ديفي هنأ ينعي« ملعلا ال لمعلا بجوي يذلا وهو
 داقتعالاو ملعلا بوجو دفي ملو عرشلا يف هب لمعلا
 يأ وهو « طقف هب نظلا ديفي لب « ًامزاج ًاداقتعا هنومضمب

 .رثكأ وأ ناك ًادحاو رتاوتلا ددع هتاور غلبت مل يذلا داحآلا

 قسافلا ربخب لمعلا بجي الف هيوار ةلادع هطرشو



 . مدقت امك طقف نظلا ديفي وهو , زوجي ال لب لوهجملاو
 لمعلا امأ «ةيداقتعالا ةيحانلاب قلعتت امنإ نظلا هتدافإ ةلأسمو

 6 نيجلوصألا تع ةريغك ةلدأ كلذ نلعو ءوعتاو وهف

 غيلبتل يحاونلاو لئابقلا ىلإ داحألا ثعبي ناك هِي هنأ : اهنم

 تامرحملا ةمرحو تابجاولا بوجو اهنم يتلا ماكحألا

 . ةدئاف مهثعب يف نكي مل مهربخب لمعلا بجي هنأ الولف

 :ه4هيببتت
»© © 

 نكلو « رفكي ال هدنس ثيح نم يداحآ ثيدحل ركنملا

 ثيداحألا نآل رفاك وهف ةلمج داحألا ثيداحأ ركنأ اذإ

 ثيح نم ثيدحلا ةيجح ركنأ اذإ ىلوألابو « ةيداحآ اهرثكأ

 ةنسلا بلغأل ضفرو راكنإ هنإف هي هللا لوسر ثيدح هنوك

 . ةيوبنلا

 : داح الا ماسقأ

 لسرملاف . دنسمو لسرم : نيمسق ىلإ مسقني داحآلاو

 ناك ءاوس هيف ركذي مل يأ ةاورلا ضعب هدنس نم دقف ام وه

 يذلا ثيدحلا هنأ : هفيرعت ىف رهشألاو « رثكأ وأ ًادحاو

 . كغ ىبنلا ىلإ هريغ وأ ناك ًايعبات ىباحضلا ريغ هعفر

 لاق ِ هدعب نم وأ هعبات عبات وأ هعبات وأ يعباتلا لوقف

 ١م



 حالطصا اذهو . فيرعتلا اذه ىلع لسرملا وه هلي يبنلا

 هدانسإ لصتا ام وه دئسملاو . َهّْيَع يبنلا ىلإ يعباتلا هعفر

 فيرعت ىف فالخلاو ؛ نيروكذم مهلك هتاور ناك نأب ًارهاظ

 : هتيفلأ ىف ىطويسلا لاق . حلطصملا بتك يف روكذم دنسملا

 يلاتلا ليقو لوأ ليقو لاصتا اذ عوفرملا دنسملاو

 الب جاجتحالل حلاص وهف هدنس حص اذإ دنسملاو

 هعاونأ فالتخال ليصفت هيفف لسرملا امأو « فالخ

 . طبضلاو ةلادعلا ةيحان نم نيلسرملا تاجرد فالتخاو

 نأل ةجح مهنع هللا يضر ةباحصلا ليسارمف - ١

 يباحص نع يباحص يوري نأب كلذو 0 لودع مهلك ةباحصلا

 نب ديعس ليسارم الإ لبقت ال نيعباتلا ليسارمو - ؟
 اهنأل . هلوق لبقي نمع الإ لسرياال هنإف بيسملا
 اهاور يأ؛ ديناسم اهلك تدج وف اهنع ثحبو تشتف

 بلاغلا ىف وهو ُهّلِيَي ىبنلا نع هطقسأ يذلا يباحصلا

 : هنع ِهّللا يضر ةريره وبأ ( هتجوز وبأ ) هرهص

 م



 هلعف وأ يباحصلا لوقب دكأت اذإ لبقي لسرملا نأ ملعاو

 امك ةباحصلا ليسارم نم ناك وأ ملعلا لهأ رثكأ ىوتف وأ

 لاح نم فرع اذإ اذكو « لسرملا ريغ هدنسأ اذإ اذكو ءرم

 ليسارمك هلوق لبقي نمع الإ لسري ال هنأ هلسرأ يذلا يوارلا

 انهيده نصت ةعمللا لهو ةروكذتلا تملا يدع

 ادعام يدمألا مامإلا هنع اهلقنو هنع هّللا يضر يعفاشلا

 . لوألا
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 سايفلا باب

 تسق وحن « ريدقتلا ىنعمب يتأي ةغللا يف سايقلا
 : مهلوق وحن « هيبشتلا ىنعمبو ؛ هتردق يأ عارذلاب بوثغلا

 لصألل عرفلا در : حالطصالا يفو « ءرملاب ءرملا ساقي

 ةلع دوجو نم دب الو « يعرشلا حيحصلا همكح يف هكراشيل

 . لصألاو عرفلا نيب ةعماج

 : سايقلا ماسقأ

 سايقو « ةلع سايق : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني وهو
 . نيف سائقو ةلألو

 ١ - ةلعلا سايق :

 هيف تناك يذلا وهو « ةلعلا سايق وهو ماسقألا لوأ اذه
 نسحي ال هنأ ىنعمب « هل ةيضتقم يأ مكحلل ةبجوم ةّلعلا
 : ىلاعت هللا لوق هلاثمو . عرفلا يف ًالقع اهنع مكحلا فلخت

 « فيفأتلا نع ىهن ىلاعت هّللاف * )2١ فأ امهل لقت الف #
 برضلا يف ةدوجوم كش الي ةلعلا هذهو « ءاذيإلا ةلعلاو

 كلذل « فيفأتلا يف اهنم رهظأ برضلا يف يه لب نيدلاولل

 . 7 ةيآلا : ءارسإلا(١)
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 عماجب فيفأتلا ىلع نيدلاولل برضلا ميرحت ءاملعلا ساق
 ميرحت عم برضلا ةحابإ لقعلا يف نسحي ال هنإف  ءاذيإلا

 . فيفأتلا

 : فلالدلا سايق - "

 سايق وهو سايقلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا وه اذه

 وهو « رخآلا ىلع نيريظنلا دحأب لالدتسالا وهو « ةلالدلا

 لاد هنكل مكحلل ًابجوم هيف ةلعلا ينعي ليلعتلا نكي مل يذلا

 نوكت الو مكحلا ىلع ةلاد ةلعلا نوكت نأ ىنعمب« هيلع

 نأل « لوألا مسقلا يف امك هل ةيضتقم يأ مكحلل ةبجوم

 عرفلا يف اهيلع مكحلا بترتي نأ زوجي ةطبنتسم هيف ةلعلا
 وه هنكلو لوألا نم فعضأ عونلا اذهو فلختي نأ زوجيو

 لام ىلع يبصلا لام سايقك كلذو « ةسيقألا عاونأ بلغأ

 ءزجب ريقفلا ةجاح عفد هنأ عماجب هيف ةاكزلا بوجو يف غلابلا
 الام هنوك يهو نيلاملا نيب ةعماج ةلع انهف « مان لام نم

 لطبي دق عنام كانه نكلو . مكحلا ةلع وه اذهو « ًايمان

 ريغ هكلام نوك وهو ةلعلا رابتعا طقسيو سايقلا اذه

 هنأ ىريو كلذب لوقي ال ةفينح ابأ مامإلا نإف كلذلو « غلاب

 بجي هنإف جحلا ىلع سايقلاب يبصلا لام يف ةاكزلا بجت ال

 . يبصلا ىلع بجي الو غلابلا ىلع
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 : هبشلا سايق - "

 سايق وهو سايقلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا وه اذه

 قحليف نيلصألا نيب ًاددرتم عرفلا نوكي نأ وهو ءهبشلا
 نامضلا يف دّدرتم هنإف لوتقملا دبعلا هلاثم . ًاهبش امهرثكأب

 ثيح نم ةميهبلا نيبو يمدآ هنإ ثيح نم رحلا ناسنإلا نيب
 عابي هنأ ليلدب رحلا نم ًاهبش رثكأ لاملاب وهو « لام هنإ
 قحليف « هتميق نم صقن امب هؤازجأ نمضتو فقويو ثرويو
 . رحلا ةيد ىلع تداز نإو هتميق نمضتو هب

 : سايقلا طورش

 ًابسانم عرفلا نوكي نأ سايقلا طورش نم لوألا طرشلا

 . لصألل

 وأ صن ليلدب ًاتباث لصألا مكح نوكي نأ يناثلا طرشلا
 يف نيعزانتملا نيمصخلا نيب ةلالدو ًاتوبث هيلع قفتم عامجإ
 نوكيل همكح ةلع ىلع اقفتي نأب . عرفلل مكحلا كلذ توبث
 يف مكحلا كلذ توبثل ركنملا مصخلا ىلع ةجح سايقلا

 . عرفلا

 ةدرطم ةلعلا نوكت نأ سايقلا طورش نم ثلاثلا طرشلا
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 اهنع ربعملا فاصوألا تدجو املك ثيحب اهتالولعم لك يف

 يف دارطالا ىنعم اذهو « مكحلا دجو ةروص يف ةلعلاب

  ةلعلا تدجو مكحلا دجو املك هنأ كلذ ةقيقحو « ةلعلا

 . فلختي نأ حصياالف ء مكحلا دجو ةلعلا تدجو املكو

 نأ ةلعلا طورش يف مهلوقب هنع نوربعي يذلا وه اذهو

 نأ ًاظفل ةلعلا ضاقتنا ىنعمو . ىنعم الو ًاظفل ضقت ال

 دجوي ال ةروص يف اهنع اهب ربعملا فاصوألا قدصت

 ىنعملا دجوي نأ ىنعم ةلعلا ضاقتنا ىنعمو « اهعم مكحلا

 . مكحلا دجوي الو هب للعملا

 لقشملاب لتقلا ًاظفل ةلعلا ضاقتنا وهو لوألا لاثم

 لتقلا امهنيب عماجلاو « ددحملاب لتقلاك صاصقلا بجوي

 هب بجي ال هنإف هدلو دلاولا لتقب كلذ ضقتتيف ناودعلا دمعلا

 . ناودع دمع لتق هنأ عم صاصق

 هه لاقي نأ ىنعم ةلعلا ضاقتنا وهو يناثلا لاثمو

 دوجوب كلذ ضقتنيف «ريقفلا ةجاح عفدل يشاوملا يف ةاكزلا

 . رهاوجلا يف ىنعملا اذه

 لوأ ولخي ليللا نم مايصلا تيبي مل نم : ًاضيأ هلاثمو

 لعجيف « اهنم هتالص لوأ ولخك حصي الف ةينلا نع هموص
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 ولخلا يهو ةلعلا تدجو دقف « تييسبتلا نودب حصي هنإف

 امنإو « مكحلا نودب ةلعلا دوجو ىلإ ىنعمو أظفل ضاقتنالا
 نم ةبكرسم تناك امل لوألا يف ةلعلا نأل امهنيب اورياغ
 يف تناك املو 2 ظفللا بناج ىلإ اهيف رظن ةددعتم فاصوأ

 درجم هنأكو . ىنعملا ىلإ اهيف رظن ًادحاو ًأرمأ يناثلا

 . حالطصا

 مكحلا نوكي نأ وه سايقلا طورش نم عبارلا طرشلا
 . مدعلاو دوجولا يأ تابثإلاو يفنلا يف ةلعلل ًاعبات

 بترتل بسانملا فصولا يأ مكحلل ةبلاجلا يه ةلعلاف

 رمألا يأ ةلعلل بولجملا وه مكحلاو « ةاكزلا باجيول
 . ةلعلا ىلع هبترت حصي يذلا
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 ةحايالاو رظحلا

 ثعبن ىتح نيبذعم انك امو # : ىلاعت هللا لاق

 ًايلصأ مكح ال هنأ ديفت ةميركلا ةيآلا هذهف 4 2)هلوسر

 تناك نإو ةيآلاو « لوسرلا ةثعب لبق ءيشب قلعتي ًايعرف وأ

 لاق كلذلو « باوثلا ًاضيأ لوانتت اهنكل باذعلا يفن يف ًاصن

 دورو ىلإ فوقوم رمألا لب 5 ( نيستا الو أ ) : ءاملعلا

 مريع

 لوصألا يف ةروهشم ةمهم ةلأسم اذه ىلع بترتيو

 ةثعب دعب صن اهيف سيل يتلا ءايشألا مكح ةلأسم يهو

 نإ نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم روهمجلاف « ُهَنْقَي لوسرلا

 ةيعرشلا ةلدألا ىضتقمل ةعبات اهنأ ةثعبلا دعب ءايشألا مكح

 دجوت مل نإف « تدجو اذإ ميرحتلاو ليلحتلا نم ةحيحصلا

 ال ميرحتلا اهل يعرش ليلد دورو لبق ءايشألا يف لصألاف

 لحلا ديفي ًاليلد دجن ملاذإو ؛ عبتادرو نِإَف « هدورو دعب

 دحأ اذهو .« ةمرحلا وهو لصألا مكحب انكسمتًاعرش

 . ةلأسملا يف لاوقألا

 . ةحابإلا ءايشألا لصأ نأ وه ىناثلا لوقلاو

 ١6. : ءارسإلا )١(
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 يف اذهو « ليصفتلا وه عوضوملا يف ثلاشلا لوقلاو

 اميف لصألا نأ وهو « راتخملا حيحصلا لوقلا وه عقاولا
 يذلاوه :  ىلاعت هلوقل ةحابإلا ةعفانلا ءايشألا وهو عفني

 ضرعم يف هركذ # 7 اعيمج ضرألا يف ام مكل قاخ
 وهو رضي اميف لصألا نأو « زئاجب الإ نتمي الو نانتمالا
 ( 29 رارض الو ررض ال :٠ هلي هلوقل ميرحتلا ةراضلا ءايشألا
 . هجام نبا هاور

 )١( ةرقبلا : 79.

  (0ام هقح يف ىنب نم باب « ماكحألا باتك (77 5000175 /؟) هجام نبأ ننس
 ىف ىقهيبلاو (017/1)71857) دنسملا يف دمحأ هاورو :. هر ات نتف

 نئسلا )١11785( )1/5( كردتسملا يف مكاحلاو )08/5( )9740( ,7
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 ةهلدألا بيترت

 : ًاحالطصاو « هتبترم يف ءيش لك لعج : ةغل بيترتلا

 ء دحاو مسا اهيلع قلطي ثيحب ةريثكلا ءايشألا لعج وه

 . رخأتلاو مدقتلاب ضعب ىلإ ةبسن هئازجأ ضعبل نوكيو

 وهو كلذل لهأ وه نم هب موقي امنإ ةلدألا بيترتو
 « كلذ ىلع داهتجالا باب مهضعب مدق كلذلو « دهتجملا

 ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم نييلوصألا روهمج كلسم وهو

 ضعب بهذ امنيب « دهتجملا لمع نم هنأل « ةلبانحلاو

 ام وهو « اهب ىقثولا هتلصل ةلدألا دعب هضرع ىلإ ةلبانحلا

 : تاقرولا يف هيلع ىشم

 اهعامتجا دنع اهنم مدقي ةلدألا نأ ملعاف اذه تملع اذإ

 رهاظلاك كلذو « يفخلا ىلع اهنم يلجلا اهتالولدم يفانتو

 هانعم ىلع يقيقحلا هانعم يف ظفللا مدقيف لوؤملاو

 اذإ الإ «نظلا ديفي ام ىلع ملعلا ديفي ام مدقيو «يزاجملا

 لوألا صخيف ًاصاخ نظلا ديفي امو ًاماع ملعلا ديفي ام ناك

 ىلع قطنلا مدقيو « صيصختلا ثحبم يف مدقت امك يناثلاب

 ةنسلا وأ باتكلا نم صنلا وه قطنلاب دارملاو « سايقلا
 سايقلاو ًاماع قطنلا نوكي نأ الإ « ًاداحآ وأ ناك ًارتاوتم
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 ثحبسم يف مدقت امك سايقلاب صخيف ًاصاخ
 يفخلا ىلع ةلعلا سايقك يلجلا سايقلا مدقيو .صيصختلا

 . هبشلا سايقك

 ريبشت رقم ةنملاو تانتكلا نم نضتلاءاجانإو

 رييغت هيف ناك نإو ةجح وهو « همكح مكحلاف باحصتسالا

 ريغي ام قطنلا يف دجوي مل نإو « يلصألا باحصتسالا

 . يلصألا مدعلا يأ لاحلا بحصتسيف لصألا
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 ينمتسملاو يتّعملا

 دنع قحلا نيب اذإ ىتفي ىتفأ نم لعاف مسا : ةغل يتطملا

 ( لوصألا نف ) نفلا اذه يف قلطأ اذإ ظفللا اذهو « لاؤسلا

 حالطصا يف اذهو . ةعبرألا ةمئألاك دهتجملا هبدارملاف

 دهتجملاو ىتفملا ظفل يأ امهنأ ينعي وهو « نييلوصألا

 وه دهتجملاف « نييلوصألا حالطصا يف ًاموهفم نادحتم

 دهتجملا ظفل هيلع قدصي يذلا تاذلا نأ ينعي يتفملا

 . يتفملا ظفل هيلع قدصي

 تبث تاذ دهتجملا نأل «. فلتخمف ماعلا امهموهفم امأو

 . ايتفلا هل تبث تاذ يتفملاو . داهتجالا هل

 : يتطملا طورش

 نأ انه داهتجالا ىنعمو « هداهتجا يتفملا طورش نم

 ًاملاعو « ماكحألا قّلعتم امهنأل ةنسلاو باتكلاب ًاملاع نوكي

 .فالخلا نم اهيف امب هعورفو هدعاوقو هلئاسم هقفلاب

 نع هلوقو هلمع يف جرخي ال ثيحب ةرقتسملا بهاذملاو

 لاوقألا نع ًادعتبم « ةررحملا ةررقملا ةلوبقملا لاوقألا ةرئاد

 «ةبرغتسملا وأ ةركنملا وأ ةفيعضلا وأ ةروجهملا وأ ةذاشلا
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 هلبق نم عامجإل قرخ هيف رخآ لوق هنم ردصي الكل كلذو

 . هيلإ اوبهذي مل ثيح

 ملعو لوصألاو وحنلاب ًاملاع نوكي نأ ًاضيأ طرتشيو

 ,ةغالبلاو برعلا ةغلب ملعلا لمشي وهو « بدألا
 ردقلا يفكي الف ةجرد طسوت رومألا هذه ةفرعم يف ربتعملاو
 نوكي لب « كلذ ةفرعم يف ةياغلا غلبي نأ طرتشي الو « ليلقلا
 نع ةحجارلاو ةدسافلا نع ةحيحصلا ةرابعلا زيمي ثيحب
 .. يوك رولا

 ةدراولا رابخألاو تايآلا ةفرعم نم ًاضيأ دهتجملل دب الو

 ةيحان نم ثيداحألا ةاور ةلاح ةفرعم نمو« ماكحألا يف

 هل دب الو « دودرملا حرطيو لوبقملا دمتعيل درلاو لوبقلا
 الغل ةنسلاو باتكلا نم خوسنملاو خسانلا ةفرعم نم ًاضيأ

 . سكعي دق امهب ريبخلا ريغ ذإ« كورتملا خوسملاب مكحي
 ىلع ثعابلا ملعيل ماكحألا تايآ يف لوزنلا بابسأ ةفرعمو

 طرش ةفرعمو « دارملا مهف ىلإ دشري هب ملعلاو « مكحلا
 ةفرعمو ؛ ضراعتلا دنع لوألا مدقيل داحآلاو رتاوتملا

 حرطيو حيحصلاب جتحيل ةفيعضلا نم ةحيحصلا ثيداحألا

 فالخلا عقاوم ةفرعم نم يتفملل دب الو 2« فيعضلا

 3ع



 .. مارح هقرخف هقرخي اليك عامجإلا عضاومو

 : يتطتسملا

 قلطأ اذإ هب دارملاو « ىوتفلا بلاط وهف يتطفتسملا امأ

 . دّلقملا نييلوصألا حالطصا يف

 . ديلقتلا لهأ نم نوكي نأ يتفتسملا طورش نمو

 ًادهتجم ناك نإف « يتفملاك ًادهتجم ًاملاع نوكي ال نأب

 : ديلقتلا

 لئاقلا اهركذي ةجح الب لئاقلا لوق لوبق وه ديلقتلا

 تنأو لئاقلا لوق لوبق هنإ : هفيرعت يف ليقو « لئاسلا كلذل

 . كلذ يف هذخأم ملعت ال يأ هلاق نيأ نم يردتال

 لوق لوبق نأ ديلقتلل لوألا فيرعتلا ىلع ينبنيو

 هقابطنال ايلا يي راكحألا ني رخل امجا#ا هلي ىفطصملا

 ماكحألا نم هركذي اميف هَ هع هلوقب ذخألا بجي هنأل « هيلع

 ىلع ليلدلا ماق دق هنأل , مكحلا كلذ ليلد ركذي مل نإو

 . هتلاسر قدص ىلع ةلادلا ةدلاخلا ةزجعملا ينعأ هلوق لوبق

 . دهتجي ناك لَ يبنلا نإ : انلق نإف يناثلا فيرعتلا ىلعو
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 نع هلاق نوكي نأ لامتحال ًاديلقت هلوق لوبق ىمسي نأ زوجيف
 ًاديلقت هلوق لوبق ىمسي الف دهتجي ال هنإ : انلق نإو . داهتجا

 . داهتجا نع ال يحو نع هلاق امنإ هلاق دق ام عيمج نأل

 نيب فالخ اهيف ُهْنلَع هداهتجا ةلأسم يأ ةلأسملا هذهو

 الإ نوكي الو هنم هعوقوو هداهتجا زاوج حيحصلاو . ءاملعلا
 وع

 . اباوص

 ا



 داسهدجالا

 : ًاحالطصاو «ةفلك هيف اميف عسولا لذب : ةغل داهتجالا ظ

 يأ لين يف هعسوو هتقاط يأ هدوهجم دهتجملا هيقفلا لذب

 .يعرشلا مكحلا ةفرعم ليصحت نم دوصقملا ضرغلا غولب

 . ةيعرشلا ةلدألا يف رظنلا يف هتقاط مامت دهتجملا لذبي نأب

 نمو . أطخ داهتجاو باوص داهتجا ىلإ مسقني وهو
 اهيف عطاق ال يتلا عورفلا يف دهتجم لك : لاق نم ءاملعلا

 نم قحو هقح يف هللا مكح نأ ىلع ءانب هداهتجا يف بيصم

 نم عطاق اهيف يتلا عورفلا امأو « هداهتجا هيلإ هادأ ام هدلق

 اهيف أطخأ نإف . ًاقافتا دحاو اهيف بيصملاف عامجإ وأ صن

 . حصألا ىلع مثأي مل هيلع هفوقو مدعل دهتجملا

 يأ ةيمالكلا لوصألا يف دهتجم لك : لاقي نأ زوجياالو

 لاوقأ بيوصت ىلإ يدؤي كلذ نأل . بيصم ةينيدلا دئاقعلا

 . ثيلثتلاب نيلئاقلا ىراصنلاك « لالضلاو عدبلا لهأ

 باحصأ نم نيدحلملاو «ثعبلا مدع نيمعازلا رافكلاكو .

 رونلا نيلصألاب نيلئاقلا سوجملا ضعبو « ةدسافلا ءارآلا

 نم ليلدو « رشلا هلإ ةملظلاو ريخلا هلإ رونلا نأو « ةملظلاو

 5ا/



 داهتجالا ُهْنَْي هميسقت ًابيصم عورفلا يف دهتجم لك سيل لاق
 دهتتجا نم » : لاق هنأ هي هنع تبث اميف أطخو باوص ىلإ
 . «(«١)لحاو رجأ هلف أطخأف دهتجا نمو . نارجأ هلف باصأف

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ملسو

 امهريغو (171/0()1715) ملسمو (ا/01017/8)707) يراخبلا هاور 2غ

 . ( . . باصأف مكاحلا مكح اذإ ) : ظفلب

 م4



 ةحفصلا عوض وملا

 10 رم ا ص م ةمدقم

 10 يا ل يي هقفلا لوصأ باب

 101 عا ريكس افك دوما م بح ا حاصلا ملعلا

 0 ا ا هقفلا لوصأ

 ١1/7 يمس ا يف و سي رسعام هقفلا لوصأ باوبأ
 نا يي يي يب يب مالكلا ماسقأ باب

 00 ا ا رمألا باب

 0 يي يي يي ىهنلا باب

 <30 00 ال 5 ماعلا

 000001111 ] ] ز ]1 1 ]ذي ماشا
 ااا نيبملاو لمجملا

 8 لاعفألا باب

 0 :لا باب
 د ا يل حيجرتلاو ةلدآلا نيب ضراعتلا

 1 يي ل يي ببي عامجإلا

 0 اهمكحو رابخألا

 0 سايقلا باب

 00 ا ضال ا ولفجتلا
 اا ] ] ] ] ]ذ]1]1ز]ز]1]ذ]ذ]1]1]1]ذ1ذ 1 1 ةلذألا نيت رث

 5 ا يتفتسملاو يتفملا
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